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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan keperawatan di rumah sakit merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari pelayanan kesehatan. Organisasi pelayanan keperawatan mengemban 

misi mengatur sumber daya manusia yang terbesar jumlahnya di rumah 

sakit.Administrasi perawatan memerlukan perhatian khusus karena menyangkut 

pekerjaan dan kegiatan rumah sakit yang langsung berkaitan dengan pasien.Pelayanan 

keperawatan mempunyai tujuan yang ingin dicapai dengan mendayagunakan seluruh 

staf perawatan, dan kegiatan itu harus dibimbing serta diawasi (Depkes RI, 1994). 

Praktik keperawatan profesional memiliki standar yang disusun berdasarkan 

wewenang, kebiasaan, atau kesepakatan mengenai apa yang memadai dan sesuai, 

dapat diterima, dan layak (Nursalam, 2011).Untuk mencapai tujuan pelayanan 

keperawatan yang optimal dibutuhkan pula seorang pemimpin yang dapat 

mendayagunakan seluruh staf perawatan yang bisa bekerja secara profesional. 

Kesadaran memberi asuhan keperawatan profesionalmemandu perawat untuk 

mempraktikkan cara menghormati, menghargai, dan bertanggung jawab terhadap 

pasien (Basford & Slevin, 2006). 

Seorangmanajer keperawatan dalam melaksanakan praktik keperawatan 

profesional harus memiliki kemampuan untuk melatih, mendukung, mendelegasikan 

dan mengarahkanstaf keperawatandalam memberikan asuhan keperawatan.Perawat 

manajerharus dapat mengontrol staf dan waktu yang digunakan oleh staf dalam 

meningkatkan produktivitas perusahaan.Sering ditemukan terlalu banyak pekerjaan 

yang harus diselesaikan oleh seseorang dengan waktu yang hanya sedikit.Pada situasi 
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tersebut pendelegasian dan pembagian pekerjaan diperlukan.Pendelegasian dapat 

diartikan sebagai pelimpahansuatu tugas kepada seseorang atau kelompok dalam 

menyelesaikan tujuan organisasi (Marquis & Huston, 2010).Tetapi disisi lain, 

pendelegasian/pelimpahan asuhan keperawatan kepada staf oleh manajer tidak 

mudah dilakukan karena menyangkut pemberian suatu perintah kepada orang lain 

untuk menyelesaikan tugas yang diemban (Nursalam, 2011). 

Pendelegasian dalam praktik keperawatan profesional sering ditemukan 

mengalami masalah, dimana proses pendelegasian tidak dilaksanakan secara efektif. 

Kesalahan yang sering dilakukan oleh manajer dalam mendelegasikan tugas antara 

lain, yaitu kurangnya pendelegasian sering terjadi karena kurangnya kepercayaan 

manajer kepada pegawai,terlalu banyak mendelegasikan bisa membebani pegawai, dan 

melakukan delegasi yang tidak tepat antara lain mendelegasikan pada saat yang salah, 

kepada orang yang salah, atau untuk alasan yang salah, hal ini juga termasuk 

mendelegasikan tugas yang melebihi kemampuan orang yang didelegasikan. Pegawai 

yang tidak didelegasikan tanggung jawab yang sesuai dapat menjadi bosan, tidak 

produktif dan tidak efektif (Marquis dan Huston, 2010). Oleh karena itu 

pendelegasian sangat perlu diperhatikan dalam suatu organisasi. Penelitian Asrima 

(2010) menunjukkan 25,1% efektivitas kerja dipengaruhi oleh pendelegasian 

wewenang. Penelitian Habe (2008) diketahui bahwa 76,67% responden menyatakan 

pendelegasian berpengaruh sangat baik/tinggi dalam meningkat efektivitas kerja. 

Penelitian Kesumanjaya (2009) menunjukkan 90,5% prestasi kerja karyawan 

dipengaruhi oleh pendelegasian wewenang dan komitmen. 

Perawat manajer merupakan orang yang dapat mengubah lingkungan kerja. 

Perawat manajer yang profesional memiliki kualifikasi tinggi dalam hal pengetahuan 

dan keterampilan serta pembuat keputusan dalam proses keperawatan. Pendelegasian 



3 
 

yang tepat oleh seorang manajer dalam suatu organisasi akan lebih mudah untuk 

menggerakkan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. 

Proses menggerakkan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui kegiatan 

supervisi pimpinan/manajer kepada pelaksana dibawahnya. 

Supervisi adalah suatu proses kemudahan untuk menyelesaikan tugas-tugas 

keperawatan (Swansburg, 2000). Supervisi dalam keperawatan ditujukan untuk 

mengarahkan perawat pada kegiatan, mengorientasikan staf dan pelaksanaan 

keperawatan, memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya untuk 

menimbulkan kesadaran dan mengerti akan peran dan fungsi sebagai staf dan 

difokuskan pada kemampuan staf dan pelaksanaan keperawatan dalam memberikan 

asuhan keperawatan. Kegiatan supervisi adalah kegiatan yang terencana seorang 

manajer melalui aktifitas bimbingan, pengarahan,motivasi, dan evaluasi pada stafnya 

dalam melaksanakan kegiatan atau  tugas sehari-hari (Arwani, 2006). 

Supervisor yang baik harus memiliki kompetensi dalam menjalankan kegiatan 

supervisi tersebut, supervisor harus bisa menentukan apa yang perlu disupervisi, 

kapan dilakukan, dan bantuan apa yang dapat diberikan (Nursalam, 2011). Penelitian 

Fakhrizal (2010) menunjukkan supervisi kepala ruang berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perawat pelaksana, 46,55% perawat yang mendapatkan supervisi 

memiliki kinerja baik. Penelitian Nainggolan (2010) menunjukkan 77,03% perawat 

pelaksana yang disupervisi oleh kepala ruang memiliki kinerja yang baik.Kompetensi 

supervisor diantaranya yaitumampu memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi 

dan evaluasikepada pegawainya. Motivasi yang kurang dari seorang manajer akan 

menyebabkan staf keperawatan kurangbersemangat, sering mangkir bekerja, tidak 

disiplin, datang terlambat dan pulang lebih cepat. Sebaliknya dengan memberikan 
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motivasi yang baik akanmeningkatkan semangat kerja staf dan pelaksana keperawatan 

(Suyanto, 2009). 

Menurut Moekijat (2002), bahwa semangat kerja menggambarkanperasaan 

berhubungan dengan jiwa, semangat kelompok, kegembiraan dankegiatan. Apabila 

pekerja nampak merasa senang, optimis mengenai kegiatan dantugas serta ramah satu 

sama lain, maka karyawan itu dikatakan mempunyaisemangat yang tinggi. Sebaliknya, 

apabila karyawan nampak tidak puas, lekasmarah, sering sakit, suka membantah, 

gelisah, dan pesimis, maka reaksi inidikatakan sebagai bukti semangat yang rendah. 

Flippo (2010) menggambarkan semangat kerja yang tinggi ditandai dengan gairah 

karyawan dalam menjalankan tugas sesuai dengan perintah dan peraturan, kesetiaan 

pada organisasi, minat yang tinggi pada pekerjaan, dan kemauan bekerja sama dengan 

karyawan lain dalam mencapai tujuan organisasi. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Rumah Sakit 

“X” dengan populasi 97 perawat.Berdasarkan dari hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan oleh peneliti pada tanggal 29 April – 4 Mei 2013 kepada 10 

perawatpelaksana.Untuk pendelegasian dan supervisi,100% perawat mengatakan 

pernah diberikan delegasi,10% perawat menyatakan bahwa kepala ruang tidak pernah 

memberikan motivasi, 50%perawat menyatakan bahwa supervisi yang dilakukan 

kepala ruang cukup baik, 10% perawat masih belum mengerti apa itu supervisi. Hal 

ini menunjukkan bahwa ada permasalahandalam pendelegasian dan supervisi di 

Rumah Sakit “X”.Menurut Nursalam (2011) supervisi berlebihan dari atasan akan 

merusak pendelegasian yang diberikan karena staf tidak dapat memikul tanggung 

jawabnya dengan baik, supervisi yang kurang juga akan berdampak buruk terhadap 

pendelegasian, dimana staf menjadi tidak produktif dalam melaksanakan tugas dan 

berdampak secara signifikan terhadap hasil yang diharapkan. 
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Dalam pelaksanaan pendelegasian dan supervisi peneliti juga melakukan studi 

pendahuluan dengan melakukan wawancara kepada 10 perawat di Rumah Sakit “X”, 

dan diketahui60% perawat menyatakan bahwa pendelegasian tugas memberikan 

dampak yang positif dalam melaksanakan pekerjaan, yaitu sebagai tambahan 

pengalaman/pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dalam bekerja. 80% 

perawat juga menyatakan bahwa dengan pelaksanaan supervisi, perawat dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan baik dan juga perawat merasakan manfaat supervisi 

dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan perawat dalam melaksanakan 

asuhan keperawatan kepada pasien.Hal ini menunjukkan bahwa pendelegasian dan 

supervisi dari pimpinan sangat dibutuhkan perawat dalam melaksanakan 

pekerjaannya agar mendapatkan hasil yang optimal. 

Kemudian peneliti juga melakukan studi pendahuluan tentang semangat kerja 

kepada 10 perawat di Rumah Sakit “X” dan didapatkan 30% perawat menyatakan 

tidak selalu bersemangat ketika berangkat bekerja, 50% perawat menyatakan pernah 

berpikir untuk pindah kerja, 10% perawat menyatakan tidak begitu menyenangi 

pekerjaannya sebagai perawat dan 20% perawat menyatakan sama sekali tidak 

menyenangi pekerjaannya sebagai perawat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

permasalahan dalam semangat kerja perawat yang bisa berdampak pada pemberian 

asuhan keperawatan kepada pasien dan akan berpengaruh pada mutu pelayanan 

asuhan keperawatan di rumah sakit. 

Produktivitas kerja karyawan dapat ditingkatkan dengan memperbaikisemangat 

kerjanya.Untuk itu pimpinan perlu mencari cara dan solusi gunamenimbulkan 

semangat kerja para karyawan agar menjadi lebih tinggi. Sebab,semangat dan 

kegairahan kerja mencerminkan kesenangan yang mendalamterhadap pekerjaan yang 
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dilakukan, sehingga pekerjaan akan lebih cepat dapatdiselesaikan dan memberikan 

hasil yang lebih baik (Nitisemito, 2000). 

Pemimpin yang memiliki keterampilan mendelegasikan dan melakukan 

supervisi dengan baik, dapat memberikan dorongan positif kepada perawat pelaksana 

agar lebih bersemangat dan mau meningkatkan kemampuan profesionalnya. Seorang 

pemimpin harus peka dengan kemampuan dan kebutuhan pegawai, mampu 

berkomunikasi secara jelas dan langsung, selalu ingin mendukung dan mendorong 

pegawai dalam menjalankan tugas yang didelegasikan, dan visi untuk melihat 

bagaimana pendelegasian dapat meningkatkan perkembangan diri pegawai dan 

meningkatkan produktivitas unit (Marquis & Huston, 2010). Disisi lain pemimpin 

sebagai supervisor keperawatan akan dapat menempatkan diri sebagai pembimbing 

yang siap mendengarkan dan berdiskusi untuk mengatasi masalah-masalah 

keperawatan yang muncul (Suyanto, 2009). 

Dari hasil studi pendahulan tersebut, ada beberapa pernyataan dari perawat 

yang menarik untuk diteliti berhubungan dengan pendelegasian, supervisi dan 

semangat kerja. Jadi peneliti akan meneliti tentang pengaruh pendelegasian dan 

supervisi terhadap semangat kerja perawat di Rumah Sakit “X”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah nya adalah: 

1) Bagaimana gambaran pendelegasian keperawatan di Rumah Sakit “X”? 

2) Bagaimana gambaran supervisi keperawatan di Rumah Sakit “X”? 

3) Bagaimana gambaran semangat kerja perawat di RSI Rumah Sakit “X”? 

4) Adakah pengaruh pendelegasian terhadap semangat kerja perawat di Rumah 

Sakit “X”? 
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5) Adakah pengaruh supervisi terhadap semangat kerja perawat di Rumah Sakit 

“X”? 

6) Adakah pengaruh kombinasi antara pendelegasian dan supervisi terhadap 

semangat kerja perawat di Rumah Sakit “X”? 

7) Berapakah daya pengaruh faktor pendelegasian dan supervisi terhadap 

semangat kerja perawat di Rumah Sakit “X”? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah adapengaruh antara pendelagasian dan supervisi 

terhadap semangat kerja perawat di Rumah Sakit “X”. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mendeskripsikan pendelegasian perawat di Rumah Sakit “X” 

2) Mendeskripsikan supervisi perawat di Rumah Sakit “X” 

3) Mendeskripsikan semangat kerja perawat di Rumah Sakit “X” 

4) Menganalisis pengaruh pendelegasian terhadap semangat kerja perawat di 

Rumah Sakit “X” 

5) Menganalisis pengaruh supervisi terhadap semangat kerja perawat di Rumah 

Sakit “X” 

6) Menganalisis pengaruh kombinasi antara pendelegasian dan supervisi 

terhadap semangat kerja perawat di Rumah Sakit “X” 

7) Menganalisis daya pengaruh faktor pendelegasian dan supervisi terhadap 

semangat kerja perawat di Rumah Sakit “X” 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Rumah Sakit 

Sebagai tambahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan 

manajemen keperawatan di Rumah Sakit “X” khususnya pelaksanaan pendelegasian 

dan supervisi yang bermanfaat dalam peningkatan semangat kerja perawat. 

1.4.2 Bagi Institusi 

Sebagai masukan yang dapat dijadikan informasi di bagian akademi/pendidikan 

untuk kegiatan penelitian dibidang manajemen keperawatan khususnya dalam 

penelitian pendelegasian, supervisi dan semangat kerja perawat. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman belajar dalam menambah pemahaman, melatih menulis 

dan berpikir ilmiah,serta memperdalam kajian tentang pengaruh pendelegasian dan 

supervisi terhadap semangat kerja perawat. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

1) Penelitian olehSatria (2012) yang berjudul“Pengaruh Lingkungan Fisik 

(Suhu, Pencahayaan, Suara, Penghawaan Ruangan, Kebersihan dan Sikap 

Kerja) Terhadap Semangat Kerja Perawat Di Rumah Sakit Umum dr. 

Pirngadi Medan. Penelitian ini merupakan explanatory survey yang bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh lingkungan fisik (suhu, pencahayaan, suara, 

penghawaan ruangan, kebersihan dan sikap kerja) terhadap semangat kerja 

perawat di RSUD Dr. Pirngadi Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh perawat yang bertugas di RSUD Dr. Pirngadi Medan yang 

berjumlah 596 orang. Sampel penelitian berjumlah 240 orang yang diambil 

dengan simple random sampling. Data diperoleh melalui pengisisan kuesioner 
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angket dan pengamatan, dianalisis dengan menggunakan uji chi-square. Hasil 

penelitian menunjukkan lingkungan fisik yang meliputi pencahayaan, dan 

sikap kerja mempunyai pengaruh yang signifikan dengan semangat kerja 

perawat. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terdapat pada 

variabel independen yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan 

variabel independen Lingkungan Fisik (Suhu, Pencahayaan, Suara, 

Penghawaan Ruangan, Kebersihan dan Sikap Kerja), sedangkan pada 

penelitian saya menggunakan variabel independen Pendelegasian dan 

Supervisi. 

2) Penelitian oleh Fakhrizal (2010) yang bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh pelatihan dan supervisi terhadap kinerja perawat pelaksana di 

ruang rawat inap RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Aceh. Jenis 

penelitian adalah explanatory research. Populasi penelitian sebanyak 68 

orang. Sampel didapatkan sebanyak 58 orang perawat pelaksana. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dianalisis 

dengan uji regresi linear berganda pada α = 5%. Hasil penelitian 

menunjukkan variabel pelatihan dan supervisi memengaruhi kinerja perawat 

pelaksana di ruang rawat inap RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan 

Aceh. 

Perbedaan dengan penelitian saya adalah terdapat pada salah satu variabel 

independen nya dan variabel dependennya. Pada penelitian ini 

menggunakan variabel independen Pelatihan dan Supervisi dan 

variabeldependen Kinerja  Perawat, sedangkan pada penelitian saya 
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menggunakan variabel independen Pendelegasian dan Supervisi dan variabel 

dependen Semangat Kerja Perawat. 

 

1.6 Batasan Penelitian  

1.6.1 Pendelegasian 

Pendelegasian secara umum yaitu pemberian wewenang dan tanggung jawab 

kepada staf perawat pelaksana dalam melaksanakan tugas secara profesional 

(Sugiharto, 2012).Ada empat faktor yang menentukan keberhasilan dalam 

pendelegasian, yaitu komunikasi jelas dan lengkap, ketersediaan sumber dan sarana, 

monitoring, dan pelaporan kemajuan tugas limpah(Nursalam, 2011). 

1.6.2 Supervisi 

Supervisi mempunyai pengertian yang sangat luas, yang meliputi segala bantuan 

dari pemimpin/penanggung jawab kepada perawat yang ditujukan untuk 

perkembangan para perawat dan staf lainnya dalam mencapai tujuan asuhan 

keperawatan (Suyanto, 2009), supervisi mencakup 4 hal, yaitu bimbingan, 

pengarahan, motivasi dan evaluasi. 

1.6.3 Semangat Kerja 

Westra (1980, dalam Satria 2012) menyatakan bahwa semangat kerja 

merupakan sikap dari individu ataupun sekelompok orang terhadap kesukarelaannya 

untuk bekerjasama agar dapat mencurahkan kemampuannya secara menyeluruh, 

untuk mengetahui tinggi rendahnya semangat kerja karyawan suatu organisasi adalah 

melalui presensi, kerjasama, tanggungjawab, kegairahan, dan hubungan yang 

harmonis. 
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1.6.4 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Rumah Sakit Islam Aisyiyah 

Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


