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Abstrak 
Pelayanan keperawatan  merupakan sub sistem dalam sistem pelayanan 

kesehatan di rumah sakit. Rumah sakit mempunyai kepentingan untuk menjaga mutu 
pelayanan, terlebih lagi pelayanan keperawatan sering dijadikan tolok ukur citra sebuah 
rumah sakit di mata masyarakat, sehingga menuntut adanya profesionalisme perawat 
pelaksana maupun perawat pengelola dalam memberikan dan mengatur kegiatan 
asuhan keperawatan kepada pasien. Peran kepemimpinan dan manajemen merupakan 
peran dimana tanggung jawab utama manajer perawat merencanakan, mengorganisir, 
memotivasi, dan mengendalikan staf perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. 
Peran perawat yang bertanggung jawab pada pasien terhadap pemberian asuhan 
keperawatan pasien mulai dari pasien masuk sampai keluar. Tujuan Penelitian adalah 
mengetahui perbedaan kinerja fungsi manajerial menurut persepsi kepala ruang dan staf 
keperawatan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini penelitian deskriptif 
komparatif.  Sampel kepala ruang sebanyak 11 orang dengan teknik pengambilan 
sampel menggunakan total sampling sementara sampel staf keperawatan sebanyak 67 
orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan proporsional sampling. 
Instrument  penelitianm menggunakan kuesioner persepsi sebanyak 25 pertanyaan. 
Hasil data penelitan dilakukan uji secara statistik menggunakan uji komparatif 
independent t test. Hasil penelitian diperoleh data  4 responden  (36,4%) mempunyai 
Persepsi fungsi manajerial dengan kategori baik sedangkan 7 responden mempunyai  
Persepsi fungsi manajerial dengan kategori sedang. Persepsi staf keperawatan adalah 3 
responden (4,5%) mempunyai  Persepsi fungsi manajerial dengan kategori baik dan 64 
responden (95,5%) persepsi fungsi manajerial dengan kategori sedang. Hasil uji statistic 
diperoleh  nilai t test = 3,927 dengan p = 0,001 sehingga disimpulkan terdapat perbedaan 
kinerja fungsi manajerial menurut persepsi kepala ruang dan staf keperawatan di RS 
PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 
Kata kunci :  Persepsi,  Fungsi Manajerial, Kepala Ruang, Staf Keperawatan 
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ANALYSIS OF DIFFERENCES BETWEEN MANAGERIAL FUNCTIONS PERCEPTION 
OF LOW MANAGER APPRAISAL WITH NURSING STAFF AT  PKU 

MUHAMMADIYAH HOSPITAL  
OF SURAKARTA 

 
Abstract 

Nursing service is a sub system in the health care system in the hospital already 
had a definite interest in maintaining the quality of services, especially nurse services are 
often used as a measure of a hospital's professionalism of the nurse executive and nurse 
manager in providing and managing activities of nursing care to patients. The role of 
leadership and management is a role where main responsibility of Low Manager 
Appraisal include planning, organizing, motivating, and controlling the nurse staff in 
providing nursing care. The role of nurse in charge of the patient on the provision of 
nursing care of patients from admission to exit. The objective analysis of differences 
between managerial functions perception of low manager appraisal with nursing staff at  
PKU Muhammadiyah hospital of Surakarta. . The research was a comparative descriptive 
study. Samples low manager appraisal as 11 persons with taking sample was using total 
sample.  Nurse staff are 67 persons with taking sample was using proportional sampling. 
Instrument research perception using a questionnaire with 25 questions. Research data 
results then  tested was using a comparative test of independent t test. The study 
obtained data 4 respondents (36.4%) had a good perception, 7 respondents had 
moderate. 3 respondents (4.5%) had a good perception and 64 respondents (95.5%) with 
moderate. The test results obtained t test statistic = 3.927 with p = 0.001, so there 
concluded that there was differences between managerial functions perception of low 
manager appraisal with nursing staff at  PKU Muhammadiyah Hospital of Surakarta 
 

Keywords: Perceptions,managerial functions, low manager appraisal, nurse staff 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Rumah Sakit merupakan salah 

satu sarana upaya kesehatan yang 
memberikan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat memiliki peran  
strategis dalam mempercepat 
peningkatan derajat kesehatan 
masyarakat sebagai tujuan 
pembangunan kesehatan, oleh karena 
itu Rumah Sakit dituntut untuk 
memberikan pelayanan yang bermutu 
sesuai dengan standar yang 
ditetapkan.Kontribusi yang optimal 
dalam mewujudkan pelayanan 
kesehatan yang berkualitas akan 
terwujud apabila sistem pemberian 
asuhan keperawatan yang digunakan 
mendukung terjadinya praktik 
keperawatan profesional dan 
berpedoman pada standar yang telah 
ditetapkan serta dikelola oleh manajer 

dengan kemampuan dan yang 
memadai. 

Berdasarkan studi 
pendahuluan yang telah dilakukan 
oleh peneliti pada 1 November 2011 
melalui wawancara kepada salah satu 
kepala ruang yang bekerja di RS PKU 
Muhammadiyah Surakarta. RS PKU 
Muhammadiyah Surakarta merupakan 
RS terakreditasi yang terletak di pusat 
kota Surakarta. Di RS PKU 
Muhammadiyah Surakarta kepala 
ruang harus mampu menerapkan 
dirinya terhadap peran dan fungsi 
manajemen yang diembannya.  

Tanggung jawab kepala ruang 
adalah dalam pengelolaan bangsal. 
Sejauh ini kepala ruang mempunyai 
beban kerja yang tinggi yang 
mengakibatkan kurang optimalnya 
pengelolaan kinerja kepala ruang 
dalam penerapan manajemen 
keperawatan. Kinerja yang belum 
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optimal ini ditunjukkan dengan 
berbagai peran dan fungsi manajemen 
kepala ruang belum diterapkan. 
Dengan demikian penting diteliti 
sejauh mana kepala ruang dapat 
mengerjakan job diskripsinya sehingga 
manajemen keperawatan yang baik 
dapat diterapkan, sehingga mutu dan 
kualitas pelayanan dirumah sakit 
dapat meningkat. 

Tujuan Penelitian adalah 
mengetahui perbedaan Persepsi 
Fungsi Manajerial antara Kepala 
Ruang dengan Staf Keperawatan di 
RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 

TINJAUAN TEORI 

Manajemen 
Manajemen merupakan usaha 

untuk memperkenalkan, 
merencanakan, mengorganisasikan, 
memimpin, mengkoordinasikan, dan 
mengendalikan (Swanburgs, 2000),  

 
Persepsi 

Persepsi merupakan suatu 
proses pengenalan atau identifikasi 
sesuatu menggunakan panca indera. 
Kesan yang diterima individu sangat 
bergantung pada seluruh pengalaman 
yang diperoleh melalui proses berfikir 
dan belajar, serta dipengaruhi oleh 
faktor yang berasal dari dalam 
individu. Sabri (2003)  

 
Manajerial Kepala Ruang 

Kepala ruang merupakan 
perawat yang menjabat sebagai 
pemimpin yang harus mampu 
mengelola keperawatan di tingkat 
ruangan yang dipimpinnya. Menurut 
Gillies dalam Nursalam (2002), 
manajer lini pertama adalah kepala 
ruang yang dalam fungsinya bertugas 
mengarahkan dan mengevaluasi 
secara langsung pada staf 
keperawatan. 

 
 

Staf Keperawatan 
Staf keperawatan merupakan 

perawat yang dalam tugasnya 
bertanggungjawab pada pasien mulai 
dari pasien masuk sampai pasien 
keluar (Nursalam,  2002).  Staf 
keperawatan juga merupakan pekerja 
perawat yang bekerja dibawah kepala 
keperawatan. Dalam melaksanakan 
tugas keperawatannya staf 
keperawatan mempunyai fungsi dan 
peran yang harus dijalankannya dalam 
pemberian asuhan keperawatan pada 
klien. Dalam pelayanan asuhan 
keperawatan staf keperawatan 
merupakan sumber daya yang paling 
berharga dalam unit kerja 
keperawatan.   

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif komparatif. 
Populasi pada penelitian ini ada dua 
yaitu semua kepala ruang yang 
berjumlah 11 orang dan staf 
keperawatan yang berjumlah 202 
orang. Pengambilan sampel pada 
kepala ruang dengan total sampling 
yaitu dari keseluruhan populasi 
dijadikan sampel seluruhnya yaitu 
berjumlah 11 orang.  besar sampel 
staf perawat. adalah 67. Pengambilan  
sampel dilakukan dengan cara 
proporsional dari masing-masing 
bangsal yang terdiri dari 11 bangsal.  

Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan 
kuesioner atau angket. Analisa 
pengujian uji independent sample T 
test. Namun, sebelum pengujian data 
langkah pertama adalah pengujian 
normalitas dengan pengujian 
ShapiroWilk dan Kolmogorov Smirnov.  

 
 
 
 
HASIL PENELITIAN  
Karakteristik responden 
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden  
Menurut Jenis Kelamin 
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Jenis kelamin n % 

Kepala ruang   
Laki-laki 2 18,2 
Perempuan 9 81,8 

staf keperawatan   
Laki-laki 8 11,9 
Perempuan 59 88,1 

 
Tabel 2 memperlihatkan baik 

kepala ruang maupun perawat 
pelaksana banyak berjenis kelamin 
perempuan. Banyaknya perempuan 
dalam penelitian ini dapat dipengaruhi 
oleh factor kesabaran. Sularyo (2005), 
menyatakan bahwa perempuan lebih 
menyayangi dan lebih sabar dalam  
hal keperawatan. Oleh karena itu 
dalam penelitian ini, jumlah responden 
penelitian  mayoritas adalah 
perempuan. Fakor lain yang 
mempengaruhi jumlah perawat 
perempuan lebih banyak adalah 
lulusan  perawat yang dihasilkan dari 
perguruan tinggi, jumlah perempuan 
lebih banyak dibandingkan dengan 
laki-laki.  

 
Tingkat pendidikan  
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden  
Menurut Tingkat Pendidikan 
 
pendidikan  n % 

Kepala ruang   
DIII keperawatan 8 72.7 
S-1 keperawatan 3 27.3 
staf keperawatan   
DIII keperawatan 64 95.5 
S-1 keperawatan 3 4.5 

 
Tabel 3 memperlihatkan data 

baik perawat kepala ruang maupun 
staf keperawatan banyak yang 
berpendidikan DIII  keperawatan. 
Banyaknya pendidikan DIII 
keperawatan di RS Muhammadiyah 
Surakarta adalah perawat DIII  

diharapkan sebagai   ahli madya 
keperawatan mampu sebagai perawat 
pelaksana, pengelola, pendidik 
dengan baik, baik dalam asuhan 
keperawatan maupun kemampuan 
menilai fungsi manajerial keperawatan 
sebagai bagian dari pekerjaan. 
 
Analisis univariat 
Tabel  3. Distribusi Frekuensi Responden  
Menurut Persepsi Fungsi Manajerial 
Keperawatan 

Persepsi fungsi 
manajerial 

n % 

Kepala ruang   
Baik  4 36.4 
Sedang 7 63.6 
staf keperawatan   
Baik  3 4.5 
Sedang 64 95.5 

 
Tabel 3 menunjukkan pada 

responden kepala ruang, banyak yang 
memiliki persepsi fungsi manajerial 
dalam kategori sedang yaitu 63,6%, 
demikian juga responden staf 
keperawatan dengan kategori sedang 
sebanyak 95,5%. Ditinjau dari nilai 
yang diperoleh dari hasil kuesioner 
dari kedua  kelompok ditunjukkan 
dalam tabel 4 

 
Tabel 4. Nilai  Persepsi Fungsi Manajerial 
Keperawatan Dari Kepala Ruang dan Staf 
Keperawatan 

sentral  
tendensi  

Kepala 
ruang 

Staf 
keperawatan 

Mean 72.09 66.46 
Median 72 66 
Modus 68 65 
Min 66 56 
Max 78 80 

 
Tabel 4 memperlihatkan data  

dari kelompok kepala ruang nilai rata-
rata sebesar 72,09 sedangkan rata-
rata nilai persepsi staf keperawatan 
sebesar 66,46. Nilai terendah kepala 
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ruang sebesar 66 dan tertinggi 78, 
sementara nilai terendah staf 
keperawatan sebesar 56 dan tertinggi 
sebesar 80. 

 
Uji normalitas data  
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Data 

Persepsi  p 
Kepala ruang 0,927 0,378 
Staf keperawatan 0,948 0,007 

 
Tabel 5  menunjukkan nilai 

probabilitas (p)  sebesar 0,378  
sedangkan pada staf keperawatan 
memiliki 0,007. Sebaran data 
kelompok kepala ruang adalah 
berdistribusi normal, sedangkan data 
staf keperawatan berdistribusi tidak 
normal sehingga dilanjutkan  uji 
parametric independent t test.  

 
Analisis bivariat 
Tabel 6 Hasil Uji Independent t Test 

Persepsi Mean ttest p 
Kepala  
ruang 

72,0909 

3,927 0,001 
Staf 
keperawatan 

66,5821 

 
Tabel 6 memperlihatkan bahwa 

nilai rata-rata persepsi fungsi 
manajerial dari kepala ruang sebesar 
72,0909 sedangkan rata-rata persepsi 
fungsi manajerial dari staf 
keperawatan sebesar 66,58. Hasil uji 
independent t test diperoleh 3,927 
lebih besar dari ttabel = 1,96  atau 
signifikansi p <0,05, maka Ho ditolak 
atau  menerima Ha. Kesimpulannya 
adalah ada perbedaaan persepsi 
fungsi manajerial antara kepala 
ruangan dengan staff keperawatan di 
RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 
Pembahasan 

Hasil uji  deskriptif  menunjukkan 
bahwa nilai rata-rata persepsi fungsi 

manajerial pada kepala ruang sebesar 
72,09 sedangkan staff keperawatan 
sebesar 66,46. Perbedaan sebesar 
5,63 menunjukkan bahwa persepsi 
yang dimiliki oleh kepala ruang 
tentang  fungsi manajerial adalah lebih 
baik, artinya kepala ruang sebagai 
pimpinan harus memiliki 
tanggungjawab dalam pengelolaan di 
bangsal yang dipimpinnya. Menurut 
Gilies dalam Nursalam (2002), 
manajer lini pertama adalah kepala 
ruang yang dalam fungsinya bertugas 
mengarahkan, mengkoordinasi dan 
mengevaluasi secara langsung pada 
staf keperawatan.  

Berdasarkan dari kategori 
persepsi fungsi manajerial dari kepala 
ruang, masih 63.6% yang memiliki 
persepsi sedang, demikian juga 
persepsi fungsi manajerial dari staff 
keperawatan dalam katerogori sedang 
sebesar 95,5%. presentase 95,5% 
pada kategori persepsi sedang dari 
staf keperawatan menunjukkan bahwa 
masih banyak perawat pelaksana 
sejalan dalam menilai pentingnya 
fungsi manajerial. Bagi staff 
pelaksana,  fungsi manajerial yang 
telah dilakukan oleh kepala ruang 
belum sepenuhnya dapat dilakukan, 
hal ini terkendala oleh beberapa faktor 
penghambat seperti beban kerja yang 
tinggi di setiap bangsal. Pasien harus 
mendapat pelayanan sebaik mungkin 
yang diharapkan lama perawatan 
pasien rawat inap lebih pendek 
dengan kondisi kesehatan pasien 
yang membaik. 

Rata-rata jumlah di tiap  bangsal 
19 perawat  yang terbagi menjadi 3 
shift kerja, sedangkan jumlah bed 
sebanyak rata-rata terdapat 17 bed, 
maka rasio satu perawat adalah 1: 6. 
Penggunaan perhitungan secara rasio 
berdasarkan surat keputusan menkes 
R.I. Nomor 262 tahun 1979 tentang 
ketenagaan rumah sakit.  Rasio yang 
baik dalam keperawatan adalah 1: 2, 
artinya 1 perawat mempunyai 
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tanggung jawab kepada 2 pasien. 
Gambaran ini menjadikan beban kerja 
yang tinggi pada perawat di RS PKU 
Muhammadiyah Surakarta menjadikan 
adanya perbedaan persepsi antara 
staf keperawatan dengan kepala 
ruang. Apa yang diharapkan oleh 
kepala ruang dengan kenyataan 
dalam persepsi manajerial menjadi 
kesenjangan. Perbedaan persepsi 
menjadikan hasil penelitian ini 
tercermin dalam hasil jawaban dalam 
menjawab kuesioner. 

Berdasarkan data jawaban dari 
kepala ruang, nilai rata-rata jawaban 
kuesioner pada tiap-tiap item 
pertanyaan berkisar antara 2,1 hingga 
3,7. Artinya pada nilai rata-rata 2,1 
tetap masuk dalam kategori jawaban 
tidak setuju, sedangkan niliai rata-rata 
3,7 tetap masuk dalam kategori nMilai 
3 yaitu setuju. Adanya jawaban yang 
setuju  memberikan makna bahwa 
tugas  kepala ruang kepada 
bawahannya adalah dapat 
memberikan motivasi, dukungan, 
pujian atas kinerja staff keperawatan.  

Berbeda halnya dari pola 
jawaban staf keperawatan. Sebanyak 
25 pertanyaan menunjukkan bahwa 
nilai rata-rata adalah  2,6 dan tertinggi 
sebesar  2,8. Meskipun dari pola 
jawaban staf keperawatan ada dengan 
jawaban setuju dan sangat setuju. 
Perbedaan nilai rata-rata ini dapat 
disebabkan perbedaan penilian yang 
terjadi pada kedua  belah pihak.  

Davidoff (2000) menyatakan 
bahwa persepsi merupakan proses 
pengorganisasian dan 
penginterpretasian terhadap stimulus 
oleh organisme atau individu sehingga 
didapat sesuatu yang berarti dan 
merupakan aktivitas yang terintegrasi 
dalam diri individu. Sebagai contoh 
dari kuesioner kepala ruang 
melakukan survey kepuasan klien dan 
keluarga setiap kali pulang dengan 
format yang telah ditetapkan. Kondisi 
ini akan dijawab dengan pilihan yang 

berbeda. Staff keperawaMtan akan  
menjawab ada yang setuju namun 
masih  banyak yang menyatakan tidak 
setuju,  

Kepala ruang selalu memberi 
pujian kepada perawat dalam 
melaksanakan asuhan keperawatan. 
Pertanyaan ini  banyak dijawab 
dengan jawaban tidak setuju. 
Pertanyaan yang sama diajukan oleh 
kepala ruang banyak yang 
menyatakan setuju. Perbedaan 
jawaban ini tentunya menimbulkan 
nilai persepsi mengenai manajemen 
keperawatan. 

 Baik tidaknya pelaksanaan 
fungsi manajerial keperawatan juga 
dapat dipengaruhi oleh tingkat 
pendidikan kepala ruang. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dari 11 
kepala ruang, 27.3% berpendidikan 
Sarjana Keperawatan, sedangkan 
72.7% masih berpendidikan DIII 
Keperawatan. Ihsan (2003) 
menyatakan bahwa seseorang yang 
memiliki tingkat pendidikan formal 
yang tinggi memiliki tingkat 
pengetahuan dan wawasan yang lebih 
baik dan luas, serta memiliki 
kepribadian dan sikap yang lebih 
dewasa. Wawasan dan pemikiran 
yang lebih luas di bidang kesehatan 
akan mempengaruhi perilaku individu 
dalam menyikapi suatu masalah.  
Semakin bertambah tingkat 
pendidikan seseorang, maka 
pengetahuan dan wawasan akan 
bertambah dan berpengaruh pada 
perilaku seseorang. Dengan demikian 
kepala ruang dalam melaksanakan 
peran dan fungsinya akan mendapat 
dukungan dari para staf keperawatan 
manakala tugas yang diberikan oleh 
kepala ruang kepada staf keperawatan 
dapat  berlajalan secara efektif. 

Namun tingkat pendidikan yang 
tinggi tidak langsung akan 
memberikan pengaruh bagaimana 
seorang pemimpin dalam 
mempengaruhi bawahannya. Faktor 
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yang tidak kalah penting adalah 
pengalaman. Pengalaman yang 
dimiliki seseorang merupakan faktor 
yang sangat berperan dalam 
menginterprestasikan stimulus yang 
diperoleh. Pengalaman menjabat 
sebagai kepala ruang menjadi 
pelajaran dan akan menyebabkan 
terjadinya sikap antisipasi 
(Notoadmojo, 2005). Perubahan sikap 
yang lebih baik akan memberikan 
dampak yang lebih baik dan 
pengalaman tersebut dijadikan bahan 
pembelajaran bagi seseorang yang 
akhirnya dapat merubah perilaku 
untuk menerapkan gaya 
kepemimpinan yang lebih disukai oleh 
bawahan. Sebagai contoh dalam 
pembuatan jadwal shif jaga, jadwal 
sudah tersusun, namun pada waktu 
pelaksanaan dapat terjadi perubahan. 
Ada seorang staf keperawatan dengan 
suatu kepentingan tertentu tidak dapat 
melaksanakan tugas pada jadwal yang 
telah ditentukan. Dengan 
mendapatkan ijin dari kepala ruang, 
seorang staf  dapat bertukar jadwal 
dengan rekan kerja, namun tidak 
mengganggu jalannya pekerjaan.  

Pengorganisasian yang 
diterapkan oleh kepala ruang meliputi 
kewenangannya sebagai kepala 
ruang, tanggung jawabnya, 
pendelegasian tugas termasuk 
pengorganisasian perawatan dalam 
ruang memberikan asuhan 
keperawatan. Dengan berbekal 
pengalaman kerja, seorang kepala 
ruang lebih mudah  beradaptasi 
dengan bawahannya, mengingat 
bahwa baik kepala ruang maupun staf 
keperawatan merupakan satu 
kesatuan kerja, sehingga diharapkan 
adanya kerjasama yang baik antar 
kedua belah pihak.  

Pendelegasian tugas dari kepala 
ruang kepada salah satu staf 
keperawatan merupakan tugas  yang 
harus dilaksanakan, mengingat tugas 
tersebut merupakan bagian dari tugas 

pokok keperawatan. Sebagai contoh 
kepala ruang memberikan tugas 
kepada seorang staf keperawatan 
sebagai wakil dari ruangan untuk 
mengikuti rapat yang diadakan pihak 
rumah sakit. Dengan  berjalannya 
pendelegasian tersebut akan 
mempercepat tugas-tugas lain yang 
harus dilaksanakan, seperti medikasi 
kepada pasien. 

Dalam hal perencanaan, 
pengalaman seorang kepala ruang 
dalam membuat perencanaan 
penugasan, rencana cara menghitung 
klasifikasi pasien, dan rencana 
pembuatan shif jaga. Dengan 
pengalaman yang telah dimiliki 
seorang kepala ruang lebih 
memahami situasi dan kondisi yang 
terjadi pada ruangan kerja yang 
dipimpinnya. Perencanaan kerja  
berupa pemberian tugas, rencana 
penugasan sampai dengan 
pembagian shif jaga pada staf  
keperawatan juga dipengaruhi oleh 
gaya kepemimpinan kepala ruang. 
Pengalaman yang didapat menjadi 
bahan evaluasi untuk memperbaiki 
gaya kepemimpinan yang dijalankan 
agar bawahan dapat berpartisipasi 
aktif dalam pekerjaan (Swansburg, 
2000). 

Pengalaman seseorang sangat 
berpengaruh terhadap pola 
kepemimpinannya. Pengalaman 
dalam memimpin pekerjaan yang 
didalamnya terkandung perilaku 
seorang kepala ruang, dapat 
menjadikan suatu penilaian dari staff 
keperawatan. Hasil penelitian Carol 
(2004) yang meneliti mengenai The 
Relationship between Managerial 
Leadership Behaviors and Staff  Nurse 
Retention menyimpulkan efektifitas 
kepemimpinan seorang kepala ruang 
akan menciptakan kepuaasan bagi  
staf keperawatan.  

Dari berbagai  tipe  atau gaya 
kepemimpinan dapat diterapkan 
dengan cara yang berbeda, namun 
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perilaku seorang kepala ruang sangat 
menentukan kepuasan dari para 
bawahan. Menurut Swanburg (2000) 
terdapat beberapa teori kepemimpinan 
yaitu teori sifat bawaan dimana kepala 
ruang  harus mempunyai  intelektual 
yang tinggi, kepribadian, dan 
kemampuan bawaan. Teori Perilaku X 
dan Y, teori ini memandang sesorang 
dari sifat dasarnya dan  Teory situasi 
(Contingency), teori situasi 
mengasumsikan bahwa tidak ada satu 
gaya kepemimpinan yang paling baik, 
tetapi kepemimpinan tergantung pada 
situasi, bentuk organisasi, kekerasan 
atau otoriter dari pemimpin, pekerja 
yang kompleks dan tingkat 
kematangan bawahan. 
 

Simpulan     
1. Sebagian besar persepsi kepala 

ruang mengenai fungsi manajerial 
dalam kategori sedang. 

2. Sebagian besar persepsi staff 
keperawatan mengenai fungsi 
manajerial dalam kategori sedang. 

3. Terdapat perbedaan persepsi 
fungsi manajerial antara kepala 
ruang dengan staf keperawatan  di 
RS PKU Muhammadiyah 
Surakarta. 

 
Saran 
1. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta 
Perlunya diadakan pelatihan 

manajemen keperawatan secara 
berkesinambungan baik kepada 
kepala ruang maupun staff 
keperawatan  agar mutu dan 
kualitas pelayananan keperawatan 
dapat meningkat terus dan 
meminimalkan perbedaan persepsi 
dari kepala ruang maupun staff 
keperawatan.   

2. Perawat 
Perlunya komunikasi dan 

kerja sama yang baik,  baik dari 
kepala ruang maupun staff 
keperawatan sehingga diperoleh 

persamaan persepsi manajerial 
yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan kinerja  bagi kedua 
belah pihak. 
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