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PENELITIAN 
 

PERSEPSI KEPALA RUANG TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI MANAJERIAL DI 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDANARANG BOYOLALI  

 
Moh Latief Nor Fatah *  
Agus Sudariyanto, S.Kep., Ns., M.Kes ** 
Dewi Listyorini, S.Kep, Ns** 
 
 
Abstrak 
 
 Manajemen merupakan serangkaian aktivitas (termasuk perencanaan, 
pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian) yang 
diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, financial, fisik dan informasi) 
dengan maksud mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam 
menjalankan fungsi manajerial, kepala ruang di RSUD Pandanarang Boyolali belum 
melaksanakan secara normatif. Hal ini terlihat  pada fungsi perencanaan seperti belum 
melakukan pre conference, post conference, kebutuhan tenaga staf keperawatan, pada 
fungsi pengendalian kepala ruang RSUD Pandanarang tidak melakukan survey 
kepuasan pelanggan, dalam fungsi kepemimpinan kepala ruang tidak melakukan 
pemeriksaan dokumen asuhan keperawatan dan tidak melakukan pemeriksaan daftar 
hadir anggota staf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi 
kepala ruang tentang pelaksanaan fungsi menejerial di RSUD Pandanarang Boyolali. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode diskriptif analitik yang 
mendeskripsikan secara sistematis terhadap bagian-bagian yang diteliti. Populasi 
penelitian adalah seluruh kepala ruang di ruang tindakan RSUD Pandanarang Boyolali 
yang berjumlah 12 orang. Instrument penelitian berupa lembar kuesioner yang terdiri dari 
27 pernyataan tentang fungsi menejerial. Teknik analisis menggunakan deskriptif. Hasil 
penelitian ini menunjukkan: (1) Persepsi kepala ruang tentang fungsi menejerial dalam 
fungsi perencanaan menunjukkan cukup baik (2) fungsi pengorganisasian menunjukkan 
cukup baik (3) fungsi pengaturan staf menunjukkan cukup baik (4) fungsi kepemimpinan 
menunjukkan cukup baik (5) fungsi pengendalian menunjukkan cukup baik deng 
 
Kata kunci: persesi, kepala ruang, fungsi manajerial. 
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LOW MANAGER APPRAISAL PERCEPTION ABOUT  IMPLEMENTATION OF 
FUNCTIONS MANAGERIAL IN GENERAL HOSPITAL PANDANARANG BOYOLALI 

 
 
Abstract 
 
 Management is a series of activities (including planning, decision making, 
organizing, leadership and controlling) directed at the organization's resources (human, 
financial, physical and information) in order to achieve organizational goals efficiently and 
effectively. In exercising managerial functions, low manager appraisal in hospitals have 
not implemented Pandanarang Boyolali normatively. This can be seen at such planning 
functions have not been doing pre conference, post conference, the need for nursing staff 
personnel, low manager appraisal of the control function Pandanarang hospitals did not 
survey customer satisfaction, low manager appraisal function don’t conduct and 
document nursing care does not a list of attendees members of staff. The purpose of this 
study was to determine how the perception of low manager appraisal on the 
implementation of managerial functions in hospitals Pandanarang Boyolali. This research 
is quantitative descriptive analytical method that describes a systematic review of the 
parts are studied. The study population was all low manager appraisal in the hospitals 
Pandanarang Boyolali action which amounts to 12 people. Research instrument in the 
form of a questionnaire consisting of 27 statements about managerial functions. Using 
descriptive analysis techniques. The results of this study indicate: (1) Perception of low 
manager appraisal managerial functions of planning functions show quite well, (2) the 
function of organizing the show quite well, (3) staffing functions shows quite well with the 
percentage, (4) demonstrated leadership function quite well (5) shows the control function 
quite well. 
 
 
Key words: perception, low manager appraisal, the function of managerial 
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PENDAHULUAN 
 

Rumah sakit merupakan 
sebuah institusi perawatan 
kesehatan profesional yang 
pelayanannya disediakan oleh 
dokter, perawat, dan tenaga ahli 
kesehatan lainnya (Sabarguna, 
2008). Suatu rumah sakit 
memerlukan pengorganisasian untuk 
melancarkan jalan sukses. 
Organisasi rumah sakit memiliki 
pemimpin dan staf-staf yang 
bergerak dibidangnya agar 
organisasi di rumah sakit mampu 
mejalankan pelayanan yang optimal. 

Peran dan fungsi kepala ruang 
sangatlah penting dalam melakukan 
pengaturan organisasi dalam 
sebuah bangsal di suatu rumah 
sakit. Peran dan fungsi kepala ruang 
antara lain mengidentifikasi 
masalah, merencanakan fungsi 
ketenagaan, merencanakan 
pengorganisasian, melakukan 
pengarahan dan melakukan 
pengendalian organisasi. 
Sedangkan menajer sendiri yang 
berarti seseorang yang tanggung 
jawab utamanya adalah melakukan 
proses manajemen dalam suatu 
organisasi memmiliki tugas dan 
fungsi antara lain peran 
interpersonal, peran pemberi 
informasi serta peran pengambilan 
keputusan 

Berpedoman dengan 
peraturan yang ditetapkan 
pemerintah, RSUD Pandanarang 
Boyolali telah menyusun standar 
manajemen pelayanan keperawatan 
yang menjadi acuan kepala ruang 
dalam mengelola pelayanan 
keperawatan. Manajemen pelayanan 
keperawatan merupakan 
transformasi dari sumber daya yang 
dimiliki untuk mencapai tujuan 
pelayanan keperawatan melalui 
pelaksanaan fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pengaturan 
ketenagakerjaan, pengarahan, 
evaluasi dan pengendalian mutu.  

Dalam menjalankan fungsi 
manajerial, kepala ruang di RSUD 
Pandanarang Boyolali belum 
melaksanakan secara normatif. Hal 
ini terlihat  pada fungsi perencanaan 
seperti belum melakukan pre 
conference, post conference, 
kebutuhan tenaga staf keperawatan, 
pada fungsi pengendalian kepala 
ruang RSUD Pandanarang tidak 
melakukan survey kepuasan 
pelanggan, dalam fungsi 
kepemimpinan kepala ruang tidak 
melakukan pemeriksaan dokumen 
asuhan keperawatan dan tidak 
melakukan pemerikdsaan daftar 
hadir anggota staf. Hal Ini terlihat 
dalam  observasi selama 1 bulan di 
RSUD Pandanarang. 

Berdasarkan pandangan penulis 
diatas yang menyebutkan bahwa kepala 
ruang belum melaksanakan tugasnya 
dengan maksimal maka mendorong 
penulis untuk melakukan penelitian 
tentang Persepsi Kepala Ruang tentang 
Pelaksanaan Fungsi Manajerial  di RSUD 
Pandanarang Boyolali. 

Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana 
persepsi kepala ruang tentang 
pelaksanaan fungsi menejerial di 
RSUD Pandanarang Boyolali. 

 
LANDASAN TEORI 
 
Persepsi 

Persepsi merupakan proses 
dimana seseorang memilih, 
mengorganisasikan dan mengartikan 
masukan informasi yang diterima 
menjadi suatu gambaran yang 
penuh arti dan saling terkait 
(Sciffman dan Kanux, 2007).  
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Persepsi sebagai proses 
bagaimana seseorang menyeleksi, 
mengatur dan menginterpretasikan 
masukan-masukan informasi untuk 
menciptakan gambaran keseluruhan 
yang berarti (Kotler, 2000). 

Dari beberapa pengertian di 
atas dapat dijelaskan bahwa persepi 
adalah kecakapan untuk melihat, 
memahami kemudian menafsirkan 
suatu stimulus sehingga merupakan 
sesuatu yang berarti dan 
menghasilkan penafsiran.  
 
Konsep Kepala Ruang 
 

Kepala ruang merupakan 
seseorang yang memimpin suatu 
tempat untuk mempengaruhi orang 
lain, membimbing, membuat 
struktur, memfasilitasi aktifitas di 
dalam suatu ruangan  (Burhanudin, 
2011). 

Pemimpin adalah individu 
dalam suatu kelompok ataum 
organisasi yang memiliki pengaruh 
lebih pada orang lain (Baron, 2003). 
Untuk mencapai suatu tujuan 
pemimpin dapat menggunakan 
berbagai cara atau gaya agar 
seseorang atau kelompok dengan 
sukarela bersedia melakukan 
sesuatu. Kepemimpinan lebih 
mendasarkan pada pengaruh atau 
infuence dari pada menggunakan 
paksaan. 
 Berdasarkan pengertian 
tersebut ada beberapa karakteristik 
dari proses kepemimpinan, yaitu: 

a) Pemimpin mempengaruhi 
tanpa menggunakan 
paksaan/noncoercive. 

b) Pemimpin melibatkan 
penggunaan pengaruh untuk 
mencapai tujuan. 

c) Pemimpin mensyaratkan 
adanya pengikut. 

 

 
 
Fungsi Manajerial 
 

Menurut Kozier, Berman, Synder 
(2010) menyebutkan bahwa fungsi 
manajerial adalah sebagai berikut: 
a) Perencanaan 

 Perencanaan adalah proses 
berkelanjutan yang mencakup 
mengkaji situasi, menentukan 
tujuandan  membuat rencana 
tindakan prioritas. Perencanaan 
mencakup pengambilan 
keputusan tentang kapan, di 
mana, bagaiman, dan dengan 
daya sumber apa rencana itu 
akan dijalankan. 

b) Pengorganisasian 
 Pengorganisasian 
merupakan sebuah proses yang 
berkelanjutan. Setelah 
mengidentifikasi dan 
mengevaluasi sumber daya 
manusia dan material, manajer 
kemudian mengatur pekerjaan 
menjadi unit-unit yang lebih kecil. 
Proses pengorganisasian 
mencakup menentukan tanggung 
jawab, menyampaikan harapan, 
dan membuat rantai komando 
untuk otoritas dan komunikasi. 

c) Pengarahan 
 Pengarahan merupakan 
proses yang ditunjukan untuk 
menyelesaikan kerja organisasi. 
Pengarahan mencakup 
merancang dan menyampaikan 
penghargaan mengenai tugas-
tugas yang harus diselesaikan, 
memberikan instruksi dan 
panduan serta membuat 
keputusan yang berkelanjutan. 

d) Koordinasi 
Koordinasi merupakan sebuah 
proses yang ditunjukkan untuk 
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memastikan bahwa rencana 
tengah berjalan dan untuk 
mengevaluasi hasil akhir yang 
dicapai. Proses ini mencakup 
evaluasi staf. Manajer mengukur 
hasil atau tindakan sesuai dengan 
standar atau tujuan yang 
diharapkan dan kemudian 
melanjutkan tindakan yang efektif 
atau mengubah tindakan yang 
tidak efektif. 
Menurut Swanburg (2000) fungsi 
manajerial adalah sebagai 
berikut: 

a) Perencanaan (Planning)  
  Perencanaan merupakan 
fungsi dasar dari manajemen. 
Perencanaan dalam manajemen 
keperawatan adalah proses 
mental dimana semua manajer 
perawat menggunakan data 
yang valid dan dapat dipercaya 
untuk mengembangkan objektif 
dan menentukan sumber-sumber 
yang dibutuhkan dan cetak biru 
yang digunakan dalam mencapai 
objektif. Tujuan utama dari 
perencanaan adalah membuat 
kemungkinan yang paling baik 
dalam penggunaan personel, 
bahan, dan alat. 
b)Pengorganisasian (Organizing) 
 Fungsi manajemen 
keperawatan dalam organisasi 
adalah mengembangkan 
seseorang dan merancang 
organisasi yang paling 
sederhana untuk menyelesaikan 
pekerjaan. Pengorganisasian 
meliputi proses memutuskan 
tingkat organisasi yang 
diperlukan untuk mencapai 
objektif divisi keperawatan, 
departemen atau pelayanan, dan 
unit. 
 
 

c) Pengaturan staf (Staffing) 
 Pengaturan staf dan 
penjadwalan adalah komponen 
utama dalam manajemen 
keperawatan. Pengaturan staf 
keperawatan merupakan proses 
yang teratur, sistematis, rasional 
diterapkan untuk menentukan 
jumlah dan jenis personel 
keperawatan yang dibutuhkan 
untuk memberikan asuhan 
keperawatan pada standar yang 
ditetapkan sebelumnya pada 
kelompok pasien dalam situasi 
tertentu. 
d) Kepemimpinan (Leading)  
 Kepemimpinan merupakan 
proses mempengaruhi kelompok 
untuk menentukan dan 
mencapai tujuan. Manajer 
perawat dalam fungsi ini 
berperan untuk merangsang 
motivasi dengan mempraktikkan 
fungsi kepemimpinan karena 
perilaku motivasi merupakan 
promosi, autonomi, membuat 
keputusan, dan manajemen 
partisipasi. 
e)Pengendalian atau 
(Controlling) 
 Pengendalian atau 
pengevaluasian adalah suatu 
fungsi yang terus menerus dari 
manajemen keperawatan yang 
terjadi selama perencanaan, 
pengorganisasian, dan 
pengerahan aktivitas.  
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Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Konsep 
 

Pertanyaan Penelitian 

a) Bagaimanakah persepsi kepala 
ruang tentang pelaksanaan fungsi 
perencanaan di rumah sakit 
Pandanarang Boyolali? 

b) Bagaimanakah persepsi kepala 
ruang tentang pelaksanaan fungsi 
pengorganisasian di rumah sakit 
Pandanarang Boyolali? 

c) Bagaimanakah persepsi kepala 
ruang tentang pelaksanaan fungsi 
pengaturan staf di rumah sakit 
Pandanarang Boyolali? 

d) Bagaimanakah persepsi kepala 
ruang tentang pelaksanaan fungsi 
kepemimpinan di rumah sakit 
Pandanarang Boyolali? 

e) Bagaimanakah persepsi kepala 
ruang tentang pelaksanaan fungsi 
pengendalian di rumah sakit 
Pandanarang Boyolali? 

 

METODELOGI PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif. Metode 
kuantitatif yaitu penelitian yang 
ilmiah yang sistematis  terhadap 
bagian-bagian dan fenomena serta 
hubungan-hubungannya (Riwidikdo, 
2008).    

Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh kepala ruang yang 
berada di rumah sakit Pandanarang 
Boyolali berjumlah 12 orang yang 
meliputi ruang Anggrek, Cempaka, 
Dahlia Eidelweis, Flamboyan, ICU, 
UGD, Paviliun Semeru, Paviliun 
Arjuna. Hemodialisa, Perinatologi, 
Ruang Operasi. 

 
Instrumen Penelitian 
 

Instrumen dalam penelitian 
berupa kuesioner yang dibuat oleh 
peneliti mengacu pada buku 
karangan Swanburg tentang 
manajemen keperawatan. Kuesioner 
ini berupa 27 pernyataan  tentang 
fungsi manajerial. 
 
Analisis Data  
 

Dalam penelitian ini analisis 
data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif secara analitik yaitu 
mengungkapkan suatu masalah dan 
keadaan sebagaimana adanya, 
sehingga hanya merupakan 
penyingkapan fakta ilmiah (Moleong, 
2010). 

Analisa karakteristik dalam 
penelitian adalah sebagai berikut 

 
 

  
 
Keterangan  
P = distribusi frekuensi 
X = jumlah responden 

Kepala 
ruang 

Persepsi 
tentang fungsi 
manajerial 

1. Baik 
2. Cukup 

baik 
3. Kurang 

baik 
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n = jumlah sampel keseluruhan 
Pada penelitian ini, analisa 

karakteristik yang digunakan denga 
tujuan untuk mengetahui karakteristik 
sampel persepsi pada kepala ruang 
tentang pelaksanaan fungsi manajerial 
berdasarkan umur, pendidikan, jenis 
kelamin serta lama menjadi kepala 
ruang. Hasil analisa data akan disajikan 
dalam  skala kategorik. 
Pada analisis univariat digunakan 
dengan tujuan untuk mengetahui 
persepsi kepala ruang. Untuk 

menghitung jumlah persentase yang 
diberikan responden peneliti 
menggunakan rumus: 
 

 

 

 
P: persentase jawaban 
F: Frekuensi Jawaban 
n: Jumlah responden 
 Hasil analisa data akan akan 
disajikan dalam skala kategorik 
dengan dengan cara mendiskripsikan 
dalam bentuk kata-kata dan bahasa 
ilmiah. 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
Deskripsi Karakteristik  
 
 

Responden 
Distribusi responden berdasarkan 
kelompok umur 
 
Tabel 1. Distribusi Responden Kepala 
Ruang Berdasarkan Kelompok Umur di 
RSUD Pandanarang Boyolali. 
 
Dari tabel 1 tersebut menunjukkan umur 
responden kepala ruang di RSUD 
Pandanarang Boyolali berdasarkan 
kelompok umur sebesar 83,33 % umur 
kepala ruang berkisar antara 41 – 50 
tahun dan 16,67 % umur kepala ruang 
lebi dari 50 tahun 
Distribusi responden berdasarkan 
pendidikan terakhir 
 
Tabel 2. Distribusi Responden Kepala 
Ruang RSUD Pandanarang Boyolali 
Berdasarkan Pendidikan Terakhir. 
Dari table 2 menunjukkan bahwa 
pendidikan terkhir responden kepala 
ruang RSUD Pandanarang Boyolali D3 
Akper / Akbid sebanyak 16,67 %, 
pendidikan S1 sebanyak 75 % dan 
pendidikan profesi ners sebesar 8,33 %. 
 
 
Distribusi responden berdasarkan masa 
kerja 

 

Tabel 3 Distribusi Responden Kepala 
Ruang RSUD Pandanarang Boyolali 
Berdasarkan Lama Masa Kerja. 

Dari tabel 3. tersebut menunjukkan 
bahwa lama masa kerja responden 
kepala ruang RSUD Pandanarang 
Boyolali adalah 33,33 % masa kerja 
antar 16 sampai 20 tahun dan 66,67 % 
adalah masa kerja lebih dari 20 tahun 

Umur  Frekuensi   Persentase 

41 - 50 Th 10  83.33 

> 50 Th  2  16.67 

Total  12   100 

Pendidikan 
terakhir Frekuensi Persentase 
D3 Akper / 
akbid    2  16,67 

S1  9  75 

S1 + Ners  1  8,33 

Total   12  100 

Masa 
kerja   Frekuensi   Persentase 

16 - 20 Th 4  33,33 

> 20 Th 8  66,67 

Total   12   100 
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Distribusi Frekuensi Kepala 
Ruang Tentang Pelaksanaan 
Fungsi Menejerial 
Persepsi kepala ruang tentang 
pelaksanaan fungsi perencanaan di 
RSUD Pandanarang Boyolali 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi 
Persepsi Kepala Ruang Tentang 
Fungsi Perencanaan di RSUD 
Pandanarang Boyolali 

Fungsi 
Perencanan   Frekuensi   Persentase 
 
Baik  2  16,67 
Cukup baik 
Kurang baik  

8 
2  

66,66 
16,67 

Total   12   100 
Dari Tabel 4 menunjukan persepsi 
kepala ruang tentang fungsi 
perencanaan di RSUD Pandanarang 
Boyolali 16,67 % menyatakan baik, 
66,66 % menyatakan cukup baik dan 
16,67 % menyatakan kurang baik. 
 

 

Persepsi kepala ruang tentang 
pelaksanaan fungsi pengorganisasian 
di RSUD Pandanarang Boyolali.  

Tabel 5. Distribusi Frekuensi 
Persepsi Kepala Ruang Tentang 
Fungsi Pengorganisasian di RSUD 
Pandanarang Boyolali 

Dari Tabel 5 menunjukan persepsi 
kepala ruang tentang fungsi 
pengorganisasian di RSUD 

Pandanarang Boyolali Boyolali 
16,67 % menyatakan baik, 50 % 
menyatakan cukup baik dan 33,33 % 
menyatakan kurang baik. 
Persepsi kepala ruang tentang 
pelaksanaan fungsi pengaturan staf 
di RSUD Pandanarang Boyolali. 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi 
Persepsi Kepala Ruang Tentang 
Fungsi Pengaturan Staf di RSUD 
Pandanarang Boyolali 

Fungsi 
Pengaturan  
staf   Frekuensi  Persentase 
Baik 
Cukup baik  

4 
6  

33,33 
50 

Kurang 
baik  2  16,67 

Total   12  100 
Dari Tabel 6 menunjukan persepsi 
kepala ruang tentang fungsi 
pengaturan staf di RSUD 
Pandanarang Boyolali Boyolali 
33,33 % menyatakan baik, 50 % 
menyatakan cukup baik dan 16,67 % 
menyatakan kurang baik. 
 
Persepsi kepala ruang tentang 
pelaksanaan fungsi kepemimpinan di 
RSUD Pandanarang Boyolali. 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi 
Persepsi Kepala Ruang Tentang 
Fungsi Kepemimpinan di RSUD 
Pandanarang Boyolali 

 

 

 

 
Dari Tabel 7 menunjukan persepsi 
kepala ruang tentang fungsi 
kepemimpinan di RSUD 
Pandanarang Boyolali Boyolali 25 % 
menyatakan baik, 58,33 % 

Fungsi 
Peng 
organisas 
ian  Frekuensi  Persentase 

Baik  2  16,67 

Cukup 
baik 
Kurang 
baik  

 
6 
 
4 

  
50 
 

33,33 

Total  12  100 

Fungsi Ke 
pemimpinan Frekuensi Persentase 

Baik 
Cukup baik  

3 
7  

25 
58,33 

Kurang baik  2  16,67 

Total  12  100 



Persepsi Kepala Ruang Tentang Pelaksanaan Fungsi Manajerial Di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang Boyolali 

(Moh Latief Nor Fatah) 
 

 
 

8 

menyatakan cukup baik dan 16,67 % 
menyatakan kurang baik. 
 

Persepsi kepala ruang tentang 
pelaksanaan fungsi pengendalian di 
RSUD Pandanarang Boyolali. 

Tabel 8. Distribusi Frekuensi 
Persepsi Kepala Ruang Tentang 
Fungsi Pengendalian di RSUD 
Pandanarang Boyolali 

Fungsi 
kendali   Frekuensi   Persentase 
Baik 
Cukup Baik  

1 
10  

8,33  
83, 34  

Kurang baik  1  8, 33  

Total   12   100 
Dari Tabel 8 menunjukan persepsi 
kepala ruang tentang fungsi 
pengendalian di RSUD Pandanarang 
Boyolali Boyolali 8,33 % 
menyatakan baik, 83.34 menyatakan 
cukup baik dan 8,33 % menyatakan 
kurang baik 
 
 
Karakteristik Responden 

Karakteristik sampel meliputi 
umur, pendidikan dan masa kerja. 
Hasil analisa karakteristik penelitian 
persepsi kepala ruang tentang 
pelaksanaan fungsi menejerial di 
RSUD Pandanarang Boyolali adalah 
sebagai berikut: Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dari 12 kepala 
ruang didapatkan 10 kepala ruang 
(83,33%)  menunjukkan umur 
berkisar antara 41- 51 tahun dan 
sisanya berumur lebih dari 50 tahun. 
Hal ini dapat dipahami bahwa 
pengalaman kerja seorang kepala 
ruang di RSUD Pandanarang 
Boyolali dilihat dari umurnya, 
semakin dewasa dan bertambahnya 
pengalaman semakin tinggi 
kemampuan, pengetahuan, persepsi, 
tanggung jawab dalam bertindak, 

berfikir serta mengambil keputusan 
sehubungan dengan pekerjaan 
sebagai kepala ruang sehingga 
kepala ruang di RSUD Pandanarang 
Boyolali berumur lebih dari 40 tahun 
karena memiliki pengalaman kerja 
yang lebih banyak. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dari 12 kepala 
ruang didapatkan bahwa tingkat 
pendidikan kepala ruang sebagai 
sarjana menunjukkan 9 orang ( 
75%). Hal ini dapat dimengerti 
bahwa pendidikan saat ini dirasakan 
sebagai suatu kebutuhan yang 
mendasar bagi setiap kepala ruang. 
Dalam penelitian Faizin, (2008) 
pendidikan memberikan 
pengetahuan bukan saja yang 
langsung dengan pelaksanaan 
tugas, tetapi juga landasan untuk 
mengembangkan diri serta 
kemampuan memanfaatkan semua 
sarana yang ada di sekitar kita untuk 
kelancaran tugas. Semakin tinggi 
pendidikan semakin tinggi 
produktivitas kerja. Dengan semakin 
berkembangnya IPTEK maka kepala 
ruang dituntut untuk memiliki 
pendidikan yang tinggi. Semakin 
tinggi tingkat pendidikan karyawan 
maka dapat diasumsikan lebih 
memiliki pengetahuan, kemampuan 
serta keterampilan tinggi. 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dari 12 kepala ruang 
didapatkan bahwa masa kerja 
kepala ruang di RSUD Pandanarang 
Boyolali  menunjukkan 8 orang ( 
66,67%) memiliki masa kerja lebih 
dari 20 tahun. Hal ini dapat di 
pahami bahwa semakin lama masa 
kerja maka semakin bertambahnya 
pengalaman, keterampilan, 
kemampuan seseorang memimpin 
suatu ruangan.  Penelitian Parjiyana, 
(2008) menyatakan bahwa masa 
kerja antara 5 – 20 tahun yang 
merupakan masa pick productivity 
(puncak produktivitas). Tentunya hal 
tersebut ada kaitannya dengan 
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kemampuan dan semangat serta 
produktivitas kerja dari para perawat 
sehingga umur lebih dari 20 tahun 
memiliki kemampuan yang lebih 
matang.  
 
Persepsi Kepala Ruang Tentang 
Fungsi  Menejerial 
 

Hasil penelitian menunjukkan 
persepsi kepala ruang tentang 
pelaksanaan fungsi manajerial secara 
komulatif tentang fungsi perencanaan 
menunjukkan kategori cukup baik 
menunjukan 6 orang  (66,67%). Hal ini 
dikarenakan dari kepala ruang sebagian 
besar tingkat pendidikannya S-1 (75%) 
dan mempunyai masa kerja yang cukup 
lama yaitu lebih dari 20 tahun, sehingga 
kemampuan manajerial tergolong 
cukup baik. 

Hasil penelitian persepsi kepala 
ruang tentang pelaksanaan fungsi 
manajerial secara komulatif tentang 
fungsi pengorganisasian yang 
ditunjukkan dengan kegiatan 
merumuskan metode penugasan, 
pembuatan rincian tugas, pembuatan 
rentang kendali dan lain-lain yang 
sebagian besar telah dilakukan oleh 
kepala ruang secara cukup baik 
menunjukan 6 orang (50%). Hal ini 
dikarenakan dari kepala ruang sebagian 
besar tingkat pendidikannya S-1 (75%) 
dan mempunyai masa kerja yang cukup 
lama yaitu lebih dari 20 tahun serta 
ditunjang dengan umur yang berkisar 
antara 41- 50 tahun yang menjadikan 
kepala ruang semakin lebih matang 
dalam melakukan program menejerial 

Hasil penelitian persepsi kepala 
ruang tentang pelaksanaan fungsi 
manajerial secara komulatif tentang 
fungsi pengaturan staf yang ditunjukkan 
kategori cukup baik menunjukan angka 
(50%) yaitu berjumlah 6 orang. Ini 
dikarenakan dari kepala ruang sebagian 
besar tingkat pendidikannya S-1 (75%) 

dan mempunyai masa kerja yang cukup 
lama yaitu lebih dari 20 tahun serta 
ditunjang dengan umur yang berkisar 
antara 41- 50 tahun yang menjadikan 
kepala ruang semakin lebih matang 
dalam melakukan program menejerial 

Fungsi kepemimpinan kepala 
ruang dalam pelayanan keperawatan 
dapat dilaksanakan dengan kegiatan 
supervisi keperawatan secara langsung 
maupun tidak langsung. Selain itu juga 
dilaksanakan penilaian pelaksanaan 
asuhan keperawatan, memperhatikan 
kemajuan dan kualitas asuhan 
keperawatan, memperbaiki 
kekurangan/kelemahan asuhan 
keperawatan, meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan perawat 
dalam asuhan keperawatan, dan 
menggunakan standar untuk menilai 
asuhan keperawatan. Hasil penelitian 
persepsi kepala ruang tentang 
pelaksanaan fungsi manajerial secara 
komulatif tentang fungsi kepemimpinan 
menunjukkan kategori cukup baik 
menunjukan angka (58,33%) yaitu 
berjumlah 7 orang. 

Hasil penelitian persepsi kepala 
ruang tentang pelaksanaan fungsi 
manajerial secara komulatif tentang 
fungsi pengendalian yang menunjukkan 
kategori cukup baik menunjukan angka 
(83,34%) yaitu berjumlah 10 orang 
sedangkan kurang baik berjumlah 1 
orang (8,33%). 

 
Simpulan dan Saran 
 
Berdasarkan hasil analisis dan 
pemmbahasan pada penelitian 
persepsi kepala ruang tentang 
pelaksanaan fungsi menejerial di 
RSUD Pandanarang Boyolali dapat 
disimpulkan sebagai berikut :. 
a) Persepsi kepala ruang RSUD 

Pandanarang Boyolali tentang 
pelaksanaan fungsi perencanaan 
cukup baik  
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b) Persepsi kepala ruang RSUD 
Pandanarang Boyolali tentang 
pelaksanaan fungsi 
pengorganisasian cukup baik. 

c) Persepsi kepala ruang RSUD 
Pandanarang Boyolali tentang 
pelaksanaan fungsi pengaturan 
staf cukup baik.  

d) Persepsi kepala ruang RSUD 
Pandanarang Boyolali tentang 
pelaksanaan fungsi 
kepemimpinan cukup baik.  

e) Persepsi kepala ruang RSUD 
Pandanarang Boyolali tentang 
pelaksanaan fungsi pengendalian 
cukup baik . 

 
 
 
 
Saran  
 
a) Bagi RSUD Pandanarang 

Boyolali Perlu meningkatkan 
kemampuan menejerial kepala 
ruang dengan pelatihan 
manajemen keperawatan. 

b) Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 
Perlu meningkatkan  penelitian 
pengembangan ilmu manajemen 
keperawatan lebih lanjut yang 
lebih komplek 

c) Bagi Peneliti 
Perlu meningkatkan penelitian 
yang manajemen tidak hanya 
menejerial kepala ruang tetapi 
juga perawat pelaksana 
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