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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan layanan kesehatan di rumah sakit sangatlah komplek, 

selain karakteristik dan organisasinya, tuntutan agar tenaga kesehatan harus 

mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang dinamis menambah 

kompleknya pemberian layanan kesehatan yang bermutu standar. Standar 

pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar 

yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga 

Negara secara minimal (Permenkes, 2016). Terdapat banyak manfaat dari 

bagusnya system manajerial pada Rumah Sakit, Salahsatu manfaat dari 

terwujudnya sistem manajemen yang bagus adalah terciptanya peningkatan 

efisiensi, efektifitas  dan produktifitas kerja staff pada rumah sakit tersebut 

(Sulaeman, 2011). Hariyati (2014) mengatakan dalam mencapai tujuan, efektif 

dan efisien merupakan dua komponen yang saling terkait. Termanfaatkannya 

sumber daya dengan baik tetapi tujuan tidak tercapai mengindikasikan efisiennya 

sebuah manajemen tetapi tidak efektif. Dan ketika menejemen itu tidak efisien 

tetapi dia efektif pasti dalam pencapaian tujuannya menggunakan sumberdaya 

yang berlebih dan biayanya tinggi.  

Manajemen keperawatan mengetahui ruang lingkup kerja perawat serta 

mendukungnya berjalan sesuai standar. Juliyanto (2014) mengelompokkon ruang 

lingkup manajemen keperawatan menjadi dua, yang pertama manajemen 
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operasional yang biasanya terdiri dari tiga tingkatan manajerial yaitu manajemen 

puncak, manajemen menengah dan manajemen bawah, dan yang kedua adalah 

manajemen asuhan keperawatan. Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk 

pelayanan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan 

yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, 

keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Asuhan 

keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya 

untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam 

merawat dirinya (UU No 38 th 2014). Adapun manajemen asuhan keperawatan 

adalah konsep-konsep manajemen yang teraplikasikan dalam proses pemecahan 

masalah kebutuhan pasien yang menekankan pada pengambilan keputusan yang 

melibatkan perawat (Julianto, 2015) Salahsatu cakupan dari manajemen asuhan 

keperawatan adalah implementasi. Implementasi asuhan keperawatan berarti 

perawat menolong, mengarahkan, mengobservasi dan mendidik pasien baik itu 

sifatnya direct care ataupun indirect care (Suarli dan Bahtiar, 2008). 

Model pemberian asuhan keperawatan haruslah berdasarkan peran dari 

perawatan langsung dan perawatan tidak langsung. Peran pelayanan asuhan 

keperawatan langsung terfasilitasi dan bergantung kepada management. Adapun 

peran perawatan langsung adalah assessment, monitoring, prioritizing goal, care 

coordination, therapeutic intervention, evaluation, communication, patient 

education (Huber, 2006). Perawatan langsung adalah perawatan yang diberikan 

oleh perawat yang ada hubungan khusus dengan kebutuhan fisik, psikologis, dan 

spiritual (Nursalam, 2015). Berdasarkan tingkat ketergantungan pasien pada 
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perawat maka dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu: self care, 

partial care, total care dan intensive care (Kartika, Erwin and Lestari, 2013). 

Saat ini model pemberian asuhan keperawatan yang diterapkan di ruang 

ICU RSUD Dr. Moewardi adalah metode tim dengan modifikasi didalamnya. Dari 

35 perawat yang tersedia di ruang ICU dibagi kedalam lima kelompok shift yang 

pada setiap kelompoknya terdapat perawat primer dan perawat senior sehingga 

didapatkan setiap kelompok shiftnya terdapat tujuh orang perawat pelaksana, 

kemudian dari tujuh orang perawat tersebut dibagi ke dalam 3-4 tim yang setiap 

timnya bertanggungjawab atas 4-5 pasien. Metode ini mempunyai kelebihan 

memaksimalkan kemampuan anggota yang berbeda-beda dengan aman dan 

efektif, sedangkan kekurangannya adalah perawat yang keterampilannya kurang 

dan belum mempunyai pengalaman yang cukup cenderung bergantung kepada 

perawat yang mampu bila tidak diarahkan dan dimonitoring dengan baik 

(Hariyati, 2014). 

Manajemen keperawatan mempunyai banyak tantangan yang harus 

dihadapi untuk meningkatkan kualitas layanannya sehingga dapat memberikan 

keuntungan bagi pasien, tenaga keperawatan dan pihak rumah sebagai 

penyelenggara layanan kesehatan, salah satunya adalah peminimalan biaya dan 

tidak adanya pemborosan dalam pelaksanaan akan tetapi pada waktu yang sama 

memberikan pelayanan yang berkualitas (Verschueren, 2016).  

RSUD Dr. Moewardi adalah salah satu rumah sakit tipe A yang 

merupakan salah satu rumah sakit rujukan utama di eks Karesidenan Surakarta 

sehingga pasien datang dari seluruh daerah di Surakarta, di ruang ICU RSUD Dr. 
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Moewardi Surakarta terdapat 17 tempat tidur yang tersedia untuk pasien dan 35 

orang perawat untuk memberikan layanan asuhankeperawatan. pasien yang 

dirawat di ruang ICU membutuhkan perawatan khusus dan membutuhkan 

tehnologi yang tidak sederhana membuat pasien dan rumah sakit terbebani dengan 

biaya perawatan yang tidak murah dan dalam jangka waktu yang tidak bisa 

dipastikan, maka pengetahuan akan jam keperawatan langsung sangat dibutuhkan 

agar tenaga bekerja lebih efisien, kualitas pelayanan keperawatan tetap terjaga dan 

kebutuhan pasien akan keperawatan dapat terpenuhi secara maksimal sehingga 

diharapkan pasien dapat keluar dari ruang ICU lebih cepat.  

 

B. Rumusan Masalah 

Manajemen pelayanan kesehatan di rumah sakit terdiri dari area besar 

yaitu pelayanan keperawatan dan manajemen asuhan keperawatan. Manajemen 

asuhan keperawatan merupakan tindakan-tindakan yang diberikan langsung pada 

seorang pasien. Tindakan keperawatan ini biasanya bervariasi, semakin berat 

tingkat klasifikasi pasien semakin kompleks tindakan keperawatan yang 

diberikan. Setiap tindakan keperawatan langsung membutuhkan waktu yang 

berbeda. Jumlah waktu keperawatan langsung (direct care) ini bisa diguakan 

untuk mengidentifikasi berapa jumlah tenaga keperawatan yang dibutuhkan, dan 

untuk saat ini di ruang ICU belum diidentifikasi jenis dan jumlah jam 

keperawatan lengsung tersebut, oleh karena itu penting unutk diteliti berapa 

jumlah jam keperawatan langsung pada pasien yang di rawat di ruang intensif. 

C. Tujuan Penelitian  
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1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran kegiatan keperawatan langsung (direct care) di 

ruang ICU RS. Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kelompok pasien berdasarkan tingkat kemandiriannya. 

b. Mengetahui jumlah jam direct care di intensive care unit (ICU). 

c. Mengetahui jenis keperawatan langsung di intensive care unit (ICU). 

d. Menganalisa jumlah kebutuhan perawat di ruang intensive. 

D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengalaman, pengetahuan, dan pembelajaran pada peneliti selanjutnya 

khususnya pada penelitian mengenai kebutuhan perawat di ruang ICU. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi rumah sakit penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

sumber informasi tentang kebutuhan perawat di ruang ICU sehingga dapat 

meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. 

b. Bagi manajemen keparawatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

tambahan khazanah keilmuan yang dapat dimanfaatkan dalam layanan 

keperawatan. 

c. Bagi manajer keperawatan penelitian ini menjadi informasi positif 

sehingga dapat mempermudah  dalam menjalankan tanggungjawabnya. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian terdahulu yang terkait dengan topic ini adalah : 

1. Kartika, (2013) tentang Analisa Jam Perawatan Langsung Pada Pasien Bedah 

Di Ruang Cendrawasih 1. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kuantitatif. Hasil analisisnya dari 44 responden di ruang bedah Cendrawasih 1 

didapatkan mayoritas tingkat acuity patient adalah parcial care yaitu sebanyak 

38 responden (86,4%) dan 6 responden sisanya (13,6%) pasien dengan 

kategori total care, dan kegiatan yang paling banyak menyita waktu adalah 

keperawatan langsung yaitu 60,32 menit sedangkan rata-rata pasien menerima 

87 menit perawatan per hari. 

2. Kakushi & Evora, (2014) tentang jam keperawatan langsung dan tidak 

langsung di intensive care unit (Direct and indirect nursing care time in an 

intensive care unit). Pada penelitian yang dilakukan dari bulan maret sampai 

juni 2011 didapatkan dari 477 total pasien yang masuk rata-rata pasien berada 

di ruang ICU selama 4.4 hari dan semakin tua umur pasien maka semakin 

lama pula waktu yang dibutuhkan pasien untuk bisa pulih. Distribusi dari staff 

professional yaitu 14.8% merupakan perawat professional, 46.3% merupakan 

perawat teknisi dan 38.9% adalah asisten perawat. Rata-rata setiap pasien 

membutuhkan 1,649.3 menit (27.4 jam) keperawatan langsung per harinya. 

Representasi dari hasil tersebut bahwasannya kegiatan keperawatan langsung 

(direct care) menghabiskan 114.3% jam keperawatan per shift di setiap 

harinya. 

 


