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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manajemen pada dasarnya berfokuspada perilaku manusia untuk mencapai 

tingkat tertinggi dari produktivitas pada pelayanan di suatu kegiatan.Pada suatu 

instansi membutuhkan seorang manajer yang terdidik dalam pengetahuan dan 

ketrampilantentang perilaku manusia untuk mengelola kegiatan.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 (Griffin, 2004).   

Rumah sakit merupakan sebuah institusi perawatan kesehatan profesional 

yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan 

lainnya (Sabarguna, 2008). Suatu rumah sakitmemerlukan 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.  

Pengorganisasian dalam manajemen keperawatan mempunyai banyak 

aktifitas penting, antara lain  bagaimana asuhan keperawatan dikelola secara 

efektif  dan efisien untuk sejumlah pasien di rumah sakit dengan jumlah staf 

keperawatan dan fasilitas yang ada. Untuk diperlukan pembagian tugas, kerja 

sama, dan koordinasi sehingga semua pasien mendapatkan pelayanan yang 
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optimal. Oleh karena itu menejer keperawatan perlu menetapkan kerangka kerja, 

yaitu dengan cara: mengelompokan dan membagi kegitan yang harus dilakukan, 

menentukan jalinan hubungan kerja antara tenaga dan menciptakan hubungan 

antara kepala-staf melalui penugasan,delegasi dan wewenang.      

Dalam model pengembangan praktik keperawatan profesional peran dan 

fungsikepala ruang merupakan hal yang sangat penting sehingga kompetensi 

kepemimpinan dan manajemen yang mutlak dibutuhkan karena kemampuan itu 

manajer kepala ruang akan diuji untuk menata pengorganisasian staf dan 

menentukan sistem pemberian asuhan keperawatan kepada pasien sebagai refleksi 

pelaksanaan praktik keperawatan profesional.  

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 memiliki 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 
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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, dalam fungsi kepemimpinan kepala ruang 

tidak melakukan pemeriksaan dokumen asuhan keperawatan dan tidak melakukan 

pemeriksaan 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. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka permasalahanya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimana persepsi kepala ruang di RSUD Pandanarang Boyolali tentang 

pelaksanaan fungsi menejerial?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui bagaimana persepsi kepala ruang tentang 

pelaksanaan fungsi menejerial di Rumah Sakit Pandanarang Boyolali. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui persepsi kepala ruang tentang pelaksanaan 

fungsi perencanaan di RSUD Pandanarang Boyolali 

b. Untuk mengetahui persepsi kepala ruang tentang pelaksanaan 

fungsi pengorganisasian di RSUD Pandanarang Boyolali 

c. Untuk mengetahui persepsi kepala ruang tentang pelaksanaan 

fungsi pengaturan staf di RSUD Pandanarang Boyolali 

d. Untuk mengetahui persepsi kepala ruang tentang pelaksanaan 

fungsi kepemimpinan di RSUD Pandanarang Boyolali 

e. Untuk mengetahui persepsi kepala ruang tentang pelaksanaan 

fungsi pengendalian di RSUD Pandanarang Boyolali 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Rumah Sakit Pandanarang Boyolali dapat dijadikan masukan untuk 

mengembangkan peningkatan fungsi menejerial. 

2. Bagi program ilmu keperawatan maupun bagi penelitian yang lain, dapat 

menjadi bahan pembelajaran dan memberikan sumbangan bahan 

pemikiran pengembangan ilmu manajemen keperawatan. 

3. Bagi peneliti ini berguna untuk menambah wawasan dan pengalaman 

melakukan penelitian persepsi kepala bangsal tentang pelaksanaan fungsi 

menejerial di Rumah Sakit Pandanarang Boyolali.  

E. Keaslian Penelitian 

 Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian yang dilakukan ini belum 

pernah dilakukan sebelumnya, tetapi ada beberapa penelitian serupa yang telah 
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dilakukan berkaitan dengan kepemimpinan, fungsi-manajemen kepala ruang. 

Penelitian tersebut dilakukan oleh: 

1. Parahita (2010) melakukan analisa kenerja kepala ruang setelah mendapat 

manajemen keperawatan menurut persepsi staf keperawatan di Rumah 

sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian menunjukakan 

bahwa persepsi staf keperawatan terhadap kepala ruang setelah mendapat 

pelatihan manajemen keperawatan, kepala ruang mampu melaksanakan 

kinerja sebagai kepala ruang. 

2. Yustanto (2010) melakukan penelitian tentang hubungan tingkat 

pengetahuan supervisor tentang fungsi pengarahan dengan kinerja 

supervisor menurut persepsi perwat pelaksana di Rumah Sakit Ortopedi 

Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan tingkat 

pengetahuan supervisor tentang fungsi pengarahan dengan kinerja 

supervisor menurut persepsi perwat pelaksana. 

3. Suparminingsih (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh struktur 

organisasional dan ketidak pastian lingkungan terhadap hubungan antara 

penyelenggaraan partisipasif dengan kinerja manajerial dan kepuasan kerja 

(survey pada Rumah Sakit Wonogiri. Hasil dari penelitian didapat ada 

pengaruh pengaruh struktur organisasional dan ketidak pastian lingkungan 

terhadap hubungan antara penyelenggaraan partisipasif dengan kinerja 

manajerial dan kepuasan kerja serta terdapat hubungan hubungan antara 

penyelenggaraan partisipasif dengan kinerja manajerial dan kepuasan 

kerja. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan 
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karena penelitian ini berfokus terhadap persepsi kepala ruang tentang 

pelaksanaan fungsi menejerial dengan metode penelitian menggunakan 

studi diskriptif 

 


