
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini sudah banyak rumah sakit di Indonesia yang telah mendapatkan 

status akreditasi yang baik, dan itu tidak lepas dari pelayanan rumah sakit yang baik 

pula. Tantangan terbesar dalam pelayanan di rumah sakit adalah terpenuhinya 

harapan masyarakat akan mutu rumah sakit. Salah satu profesi kesehatan yang 

memberikan pelayanan di rumah sakit adalah perawat. Seorang perawat dikatakan 

professional jika memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan perawatan professional 

serta memiliki sikap professional sesuai kode etik profesi. Husein (1994) menegaskan 

bahwa yang dimaksud dengan keterampilan professional keperawatan bukan sekedar 

terampil dalam melakukan prosedur keperawatan, tetapi mencakup keterampilan 

interpersonal, keterampilan intelektual dan keterampilan teknikal (Gaffar,1999).Di 

Indonesia,perawat professional baru mencapai 2% dari total perawat yang ada 

(Joeharno,2008, dalam Ritonga, 2010). 

Keperawatan merupakan suatu seni yang berorientasi kepada manusia, 

perasaan untuk menghargai, sesama individu dan suatu naluri kesusilaan serta 

tindakan apa yang harus dikerjakan (Myrtle Aydelotte,1992) untuk dapat 

melaksanakan tugas dan tindakannya dengan baik perawat professional harus 

memahami batasan etik dan legal yang mempengaruhi praktik sehari-hari mereka. Hal 

ini dikaitkan dengan penilaian yang baik serta kemampuannya untuk membuat 

keputusan agar asuhan keperawatan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan klien 

dapat terpenuhi (Sumijatun, 2010). 
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Organisasi pelayanan perawatan membutuhkan ketelitian sebab mengemban 

misi mengatur sumberdaya manusia yang terbesar jumlahnya di rumah sakit. Dalam 

kegiatan teknis pelayanan perawatan diperlukan supervisi para tenaga perawatan yang 

lebih senior, lebih mampu dan terampil, terhadap tenaga perawatan yunior, dengan 

didukung oleh kode etik profesi keperawatan secara konsekuen. Faktor-faktor ini 

perlu diperhatikan dan diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan yang aman, cepat 

dan tepat, nyaman, ekonomis, estetis dan etis (Tim Depkes RI,1994). 

Peran supervisor adalah sebagai pembimbing, kontrol, sebuah teknik 

pengawasan dan sebagai koreksi terhadap kinerja (Gillies, 1994). Dalam 

merencanakan sistem penilaian kerja pegawai, manajer perawat sebaiknya 

menetapkan supervisor (orang yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi setiap 

pekerja). Idealnya, setiap supervisor hendaknya mengevaluasi pelaksanaan kerja 

pegawai terdekatnya, di mana satu orang mengevaluasi kerja rekannya secara 

supervisor dan pegawai harus selalu mengadakan kontak langsung dan sering, 

sehingga supervisor memiliki kesempatan untuk menganalisa sampel yang memadai 

dari seluruh aspek pelaksanaan kerja pegawai. Seorang supervisor yang jangkauan 

pengawasannya terlalu luas mustahil untuk melakukan kontak yang sering dan lama 

dengan semua bawahannya. Oleh karena itu supervisor tidak dapat mengenali 

pelaksanaan kerja seluruh pekerja yang ada di bawah pengawasannya, serta tidak 

mungkin mengevaluasi mereka dengan tepat. Apabila sistem penilaian pelaksanaan 

kerja ditujukan untuk menghasilkan informasi yang benar, maka jangkauan 

pengawasannya harus dibuat cukup kecil sehingga setiap manajer memiliki waktu  

dan kesempatan untuk menganalisis seluruh aktivitas kerja, terutama masing-masing 

karyawan (Nursalam, 2011).  
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Menurut Conlow (2005), semua kinerja yang baik berawal dari jelasnya 

harapan dan sasaran yang harus dicapai. Tanpa ini, karyawan tidak akan mampu 

mendayagunakan seluruh potensi yang dimilikinya. Sayangnya hampir setiap tujuh 

dari sepuluh orang supervisor dan manajer tidak memberikan penjelasan tentang 

harapannya dan sasaran yang harus dicapai oleh karyawannya.  

Kegiatan supervisi pimpinan secara langsung kepada pelaksana dibawahnya 

merupakan proses menggerakkan sumber daya manusia, pimpinan akan lebih mudah 

menggerakkan sumberdaya manusia dalam mencapai tujuan organisasi apabila 

terdapat komitmen organisasi pada pelaksana. 

Komitmen organisasi merupakan kompetensi individu dalam mengikatkan 

dirinya terhadap nilai dan tujuan organisasi (Sudarmanto, 2009). Luthans (2006) 

menjelaskan bahwa komitmen organisasi merupakan sikap. Sikap yang dimaksud 

didefinisikan sebagai 1) keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi 

tertentu. 2) keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, dan 30 

keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. 

Komitmen organisasi memiliki tiga aspek komitmen antara lain 1) Affective 

commitment, yang berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada organisasi. 

Individu menetap dalam organisasi karena keinginan sendiri. Kunci dari komitmen 

ini adalah want to, 2) Continuance commitment, adalah suatu komitmen yang didasarkan 

akan kebutuhan rasional. Dengan kata lain, komitmen ini terbentuk atas dasar untung 

rugi, dipertimbangkan atas apa yang harus dikorbankan  bila akan menetap pada 

suatu organisasi. Kunci dari komitmen ini adalah kebutuhan untuk bertahan (need to), 

dan 3) Normative Commitment, adalah komitmen yang didasarkan pada norma yang ada 

dalam diri karyawan, berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap 
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organisasi. Staf merasa harus bertahan karena loyalitas. Kunci dari komitmen ini 

adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi (ought to) (Sopiah,2008). 

Permasalahan dalam lingkup organisasi kerja dan organisasi yang sering 

dikaitkan dengan perihal komitmen pada organisasi adalah  turnrover  dan 

absenteisme.Ditinjau dari segi organisasi, karyawan yang berkomitmen rendah akan 

berdampak pada turn over (Koch, 1978), tingginya absensi, meningkatnya 

kelambanan kerja dan kurangnya intensitas untuk bertahan sebagai karyawan di 

organisasi tersebut (Angle 1981).Sebaliknya untuk karyawan yang memiliki komitmen 

tinggi akan memandang pekerjaaan bukan sebagai beban atau kewajiban tetapi sarana 

berkarya dan mengembangkan diri, karena seseorang karyawan diharapkan mampu 

menjiwai pekerjaannya serta bekerja dengan pikiran dan hati.(Tanajaya dan 

Noegroho, 1995). 

Apabila perawat mendapatkan supervisi yang baik dan mempunyai komitmen 

yang tinggi maka kinerja perawat pun semakin baik. Kinerja adalah perilaku yang 

nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 

karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan (Rivai, 2004). Dalam hal kinerja 

perawat adalah aktivitas perawat dalam mengimplementasikan sebaik-baiknya suatu 

wewenang, tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan tugas 

pokok profesi dan terwujudnya tujuan dan sasaran unit organisasi (Haryono, 2004). 

Kinerja perawat sebenarnya sama dengan prestasi kerja di perusahaan. Perawat ingin 

diukur kinerjanya berdasarkan standar obyektif yang terbuka dan dapat 

dikomunikasikan  (Neal, 2004). Proses penilaian kinerja dapat digunakan secara 

efektif dalam mengarahkan perilaku pegawai dalam rangka menghasilkan jasa 

keperawatan dalam kualitas dan volume yang tinggi (Nursalam,2002).  
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Beberapa penelitian tentang kinerja perawat diantaranya di Instalasi Rawat 

inap RS Dr. Achmad Moechtar Bukittinggi pada tahun 2005 menunjukkan masih 

rendahnya kinerja perawat yaitu 58,26 % (Hasnita, 2005), di RSUD Dr. H. Chasan 

Boesoiri Ternate hasil penelitian menunjukkan mayoritas perawat pelaksana 

mempunyai kinerja kurang baik yaitu 81,4 % (Pandawa, 2008), di RSUD Kabupaten 

Buleleng Bali mayoritas kinerja perawat juga masih rendah yaitu 50,2% (Dewi, 2005). 

Rumah Sakit Wava Husada dibangun dari ide yang penuh dengan semangat 

idealism yang ingin memberikan sesuaitu yang lebih bermanfaat bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Rumah Sakit Wava Husada merupakan rumah sakit swasta penuh 

setingkat Rumah Sakit Umum Tipe C berdasarkan SK MENKES RI No. 

HK/03.05/I/864/11 tanggal 25 Maret 2011 milik PT. Abna Samanhudisautika 

Husada yang berdiri dan beroperasional sejak bulan januari tahun 2006, berdasarkan : 

SK Pemerintah Kabupaten Malang nomor 180/0002/IORS/421.302/2013 tentang 

Ijin Operasional Rumah Sakit Wava Husada dan SK dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Malang Nomor : 503.1/06/421/103/2013ntanggal 31 Januari 2013 

tentang Ijin Mendirikan Rumah Sakit Wava Husada kepada pemilik PT. Abna 

Samanhudisautika Husada. 

Selama 6 tahun berdiri sampai pada tahun 2013 ini RS Wava Husada 

berkembang cukup pesat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, sesuai dengan Visi yaitu “Menjadi 

Rumah Sakit Unggulan dalam pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan” dan 

misi “Menjangkau dan Melayani Pelanggan secara Professional dan Sepenuh Hati dan 

Menyediakan Prasarana dan Sarana yang Berkualitas” serta dengan Motto “Peduli 

Pelayanan Kesehatan Berkualitas”. 
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Dari hasil studi pendahuluan yangdiambil dari 10 responden perawat 

pelaksana secara acak didapatkan data bahwa30% mengatakan kepala ruangan tidak 

menerangkan hasil evaluasi kinerja karyawan dan ada 50% menyatakan bahwa ingin 

mencoba di tempat lain untuk mengembangkan karir. Hal ini menunjukkan bahwa 

ada kekurangan pada supervisi yang dilakukan oleh kepala ruangan dan komitmen 

organisasi rendah dari perawat yang dapat mempengaruhi kinerja perawat. 

Dari beberapa alasan di atas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai 

pengaruh supervisikepala ruangan dan komitmen organisasi rumah sakitterhadap 

kinerja perawat.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian dan masalah diatas, maka penulis ingin 

merumuskan masalah penelitian tentang “Adakah Pengaruh Supervisi dan Komitmen 

Organisasi Perawat terhadap Kinerja Perawat di Rumah Sakit Wava Husada 

Kepanjen, Malang, Jawa Timur?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis adakah  pengaruh 

supervisi kepala ruangan dan komitmen organisasi rumah sakit terhadap kinerja 

perawat di Ruang Rawat Inap D Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen, Malang, Jawa 

Timur. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan gambaran supervisiterhadap perawat di Ruang Rawat Inap D 

Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen, Malang, Jawa Timur. 
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b. Mendeskripsikan gambaran komitmen organisasirumah sakit di Ruang Rawat 

Inap D Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen, Malang, Jawa Timur. 

c. Mendeskripsikan gambaran kinerja perawat di Ruang Rawat Inap D Rumah Sakit 

Wava Husada Kepanjen, Malang, Jawa Timur. 

d. Menganalisis pengaruh supervisikepala ruangan terhadap kinerja perawat di 

Ruang Rawat Inap D Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen, Malang, Jawa Timur. 

e. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi rumah sakit terhadap kinerjaperawat 

di Ruang Rawat Inap D Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengalaman dan memperdalam kajian tentang 

pengaruh supervisi dan komitmen perawat terhadap organisasi terhadap 

kinerja perawat 

1.4.2. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 

Sebagai masukan bagi perkembangan ilmu keperawatan khususnya di 

bidang manajemen keperawatan dan perilaku organisasi tentang hubungan 

supervisi dan komitmen organisasi dengan kinerja perawat 

1.4.3. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai informasi yang dijadikan salah satu bahan pertimbangan 

dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya 

manusia khususnya tenaga perawat. 

1.5. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang relevan dengan judul diatas adalah yang dilakukan oleh 

Wahyudi (2011) dengan judul “Hubungan antara Komitmen pada 

Organisasi dan Supervisi dari Kepala Ruangan dengan Kepuasan Kerja 



8 
 

Perawat di RSUD Dokter Soedarso Pontianak”. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskripsi korelasi dengan rancangan cross sectional. Uji chi square 

didapatkan komitmen afektif (p=0,000) dan berkesinambungan (p=0,000) 

berhubungan signifikan dengan kepuasankerja perawat. Sedangkan aspek 

supervisi yaitu hanya memotivasi yang berhubungan secara signifikan 

dengan kepuasan kerja (p= 0,018). Uji regresi logistic menunjukan faktor 

yang palingberhubungan dengan kepuasan kerja adalah komitmen 

berkesinambungan. 

Perbedaannya dengan penelitian saya terdapat pada variabel dependen 

yaitu kinerja. Selain itu desain penelitian saya menggunakan deskriptif 

analitik dengan uji spearman rank. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2010)ini menggunakan tipe 

explanatory research yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh 

Motivasi Kerja (tanggung jawab,pengakuan, komitmen pemimpin, 

insentif dan kondisi kerja) terhadap Kinerja Perawat Pelaksana di Instalasi 

Rawat Inap Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 

2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable yang mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variable kinerja perawat pelaksana di 

instalasi rawat inap rumah sakit yaitu variable pengakuan, insentif dan 

kondisi kerja. Variable yang tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja perawat pelaksana di instalasi rawat inap rumah sakit 

yaitu variable tanggung jawab dan komitmen pemimpin. 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah pada variabel 

independennya, penelitian saya menggunakan Supervisi dan Komitmen 
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Organisasi dan untuk desain penelitian, saya menggunakan deskriptif 

analitik. 

1.6. Batasan Penelitian 

1.6.1 Supervisi 

Supervisi adalah Pengertian supervisi secara umum adalah melakukan 

pengamatan secara langsung dan berkala oleh “atasan” terhadap pekerjaan 

yang dilakukan “bawahan” untuk kemudian bila ditemukan masalah, segera 

diberikan bantuan yang bersifat langsung guna mengatasinya (Suarli dan 

Bahtiar, 2009), supervisi mencakup 4 hal, yaitu bimbingan, pengarahan, 

motivasi dan evaluasi. 

1.6.2 Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi adalah keinginan anggota organisasi untuk tetap 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha 

keras bagi pencapaian tujuan organisasi (Sopiah, 2008). Meyer & Allen (1991 

dalam Umam, 2010) merumuskan tiga dimensi komitmen dalam 

berorganisasi yaitu affective, continuance dan normative. 

1.6.3 Kinerja 

Kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang 

berlaku untuk pekerjan yang bersangkutan dan Kinerja perawat yaitu prilaku 

kerja yang ditampilkan oleh seseorang  yang didasari oleh motivasi dan 

prilaku seorang perawat (As’ad, 1984). Pengukuran kinerja perawat dilakukan 

berdasarkan standar pelayanan/asuhan keperawatan dengan menggunakan 3 

instrumen yaitu instrument A (dokumentasi penerapan standar asuhan 

keperawatan), B (Persepsi pasien dan keluarga terhadap mutu pelayanan 

rumah sakit) dan instrument C (observasi pelaksanaan tindakan keperawatan) 
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1.6.4 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Ruang Rawat Inap D 

Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


