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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pelayanan kesehatan berkualitas merupakan harapan dari pasien, keluarga 

dan masyarakat. Salah satu faktor yang mendukung terhadap keberhasilan 

tersebut adalah pelayanan asuhan keperawatan secara komprehensif yang 

diberikan perawat kepada pasien. Perawat dimaksud adalah perawat pelaksana 

dan perawat kepala ruang yang merupakan satu kesatuan dalam tim untuk 

melaksanakan tugas memberi asuhan keperawatan (Arwani, 2006). 

 Perawat pelaksana merupakan penentu baik buruknya rumah sakit,. 

karena dalam memberikan asuhan keperawatan mempunyai waktu terbanyak 

mendampingi, memenuhi kebutuhan serta memecahkan masalah pasien,  

sehingga pelayanan yang berkualitas tidak lepas dari komitmen perawat itu sendiri 

dalam memberikan yang terbaik kepada pasien. Sikap ini akan tumbuh jika 

perawat merasa puas dalam bekerja (Aditama,2006).  

 Menurut penelitian Indah (2006) didapatkan data terhadap ketidak puasan 

sebagai berikut : 18 orang (58 %) terhadap penghasilan/gaji, 13 orang (41,9 %) 

tidak puas terhadap promosi, 16 orang (51,6%) terhadap atasan dalam 

pelaksanaan pekerjaan, 13 orang (41,9%) atas pekerjaan itu sendiri dan 13 orang 

(41,9 %) pada rekan kerja. Hal ini menunjukan masih adanya ketidak puasan 

dalam melaksanakan profesi sebagai perawat. Perawat yang tidak puas terhadap 

pekerjaannya bisa menyebabkan perilaku yang negatif antara lain menurun gairah 

kerja, malas, kurang disiplin dengan meningkat angka absensi tanpa sebab yang 

jelas. Sehingga diperlukan seseorang yang mampu memimpin, menggerakkan dan 
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memberikan semangat bawahan dalam bekerja untuk menghasilkan suatu 

pelayanan yang memuaskan (Swanburg 2002; Robbin 2008). 

Manajer utama di sebuah rumah sakit adalah kepala ruang. Dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya kepala ruang berpedoman pada fungsi dan 

peran sebagai kepala di tingkat ruanganya. Kepala ruang mempunyai tanggung 

jawab dalam mengelola, merencanakan dan mengendalikan kinerja stafnya yaitu 

perawat pelaksana dalam manajemen keperawatan (Kiswanto, 2005). Manajemen 

keperawatan merupakan suatu proses bekerja melalui anggota staf keperawatan 

dalam menjalankan tugas memberikan asuhan keperawatan secara professional 

(Nursalam, 2002). Dalam meningkatkan kinerjanya, kepala ruang dipengaruhi 

berbagai faktor meliputi usia, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat 

pendidikan, lama kerja dan lingkungan kerja. Faktor tersebut terkait dengan 

kecenderungan seseorang akan berperilaku dalam kehidupan berorganisasi (Siagi, 

2001). 

       Kepala Ruang adalah seorang tenaga perawat profesional yang diberi 

tanggung jawab dan wewenang dalam mengelola kegiatan pelayanan keperawatan 

disuatu Ruang Rawat. Kepala Ruangan mempunyai 3 fungsi utama manajemen 

yaitu: Perencanaan (P1), Penggerakan, Pelaksanaan (P2), dan Pengendalian, 

Penilaian, Pengawasan (P3). Tugas pokok Kepala Ruangan Rawat di Rumah Sakit 

meliputi: merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan dan 

mengevaluasi asuhan pelayanan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya 

secara profesional. Adapun salah satu uraian tugas Kepala Ruangan adalah 

memberikan pengarahan dan motivasi kepada perawat pelaksana agar 

melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan atau standar, sedangkan salah satu 
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tanggung jawabnya Kepala Ruang adalah kelancaran pelaksanaan asuhan 

pelayanan keperawatan. 

 Tugas kepala ruang adalah mengkoordinir stafnya dalam melakukan asuhan 

keperawatan. Staf keperawatan adalah perawat pelaksana yang bertanggung jawab 

pada pasien terhadap pemberian asuhan keperawatan pasien mulai dari pasien 

masuk sampai keluar. Staf keperawatan yang baik dimana mampu merencanakan, 

melakukan dan mampu mengkoordinasi asuhan keperawatan selama pasien 

dirawat (Nursalam, 2002). 

 Hubungan komunikasi antara kepala ruang dan staf keperawatan yang baik 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan asuhan keperawatan. Staf keperawatan 

mempunyai persepsi dalam kebijakan peraturan yang diberikan oleh kepala ruang. 

Di rumah sakit di Indonesia kepala ruang menempati jabatan / stuktur yang 

tinggi dalam mengelola kinerja staf keperawatanya. Menurut Mujiyono (2002) 

dalam penelitiannya tentang fungsi manajemen kepala ruang dalam pelayanan 

asuhan keperawatan mengemukakan bahwa peranan kepala ruang dalam 

manajemen keperawatan masih kurang optimal, hal ini disebabkan karena 

pengetahuan tentang penerapan manajemen keperawatan yang belum mereka 

ketahui. Dengan demikian berakibat pada ketidakpuasan perawat pelaksana, data 

ini menunjukan kinerja kepala ruang yang masih dibawah standar. 

Berdasarkan studi pendahuluan di Rumah Sakit Wlingi Blitar, didapatkan 

hasil wawancara tidak terstruktur tentang kinerja kepala ruangan terhadap 

kepuasan kerja pada 10 orang perawat diruang rawat inap, 4 perawat (40%) 

mengatakan kinerja kepala ruangan baik dan sangat puas dengan pekerjaan, 2 

perawat (20%) mengatakan, kinerja kepala ruangan baik dan kurang puas dengan 

pekerjaan, 3 perawat (30%) mengatakan kinerja kepala ruangan cukup dan puas 
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dengan pekerjaan, 1 perawat (10%) mengatakan kinerja kepala ruangan baik dan 

kurang puas dengan pekerjaan. 

  Berdasarkan data serta fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk 

meneliti hubungan kinerja kepala ruangan terhadap kepuasan kinerja perawat.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Apakah ada hubungan kinerja kepala ruangan dengan kepuasan kerja perawat 

pelaksana di Rumah Sakit Wlingi Blitar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan kinerja kepala ruangan dengan kepuasan kerja 

perawat pelaksana di Rumah Sakit Wlingi Blitar. 

1.3.2   Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui kinerja kepala ruangan. 

b. Untuk mengetahui kepuasan kerja perawat pelaksana. 

c. Untuk mengetahui hubungan kinerja kepala ruangan dengan kepuasan 

kerja perawat pelaksana. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

a.  Sebagai pengalaman belajar dalam proses belajar mengajar khusus      

dalam bidang penelitian dan modal dasar untuk melanjutkan penelitian 

selanjutnya. 
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b. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses manajemen    

pelayanan keperawatan. 

1.4.2 Bagi Instansi Terkait 

Merupakan masukan untuk menentukan kebijaksanaan dan strategi yang tepat 

dalam meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit terutama kinerja kepala 

ruangan Rumah Sakit dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang 

akan mempengaruhi kepuasan kerja perawat pelaksana.  

 

1.5 Keaslian Penelitian 

1.5.1 Dewi Basmala  

Dalam penelitiannya tentang “Hubungan Karakteristik Perawat, Isi 

Pekerjaan Dan Lingkungan Pekerjaan Terhadap Kepuasan Kerja Perawat Di 

Instalasi Rawat Inap Rsud Gunung Jati Cirebon. Jenis Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif – korelasi yaitu untuk mengetahui antar variabel. Metode 

deskriptif kuantitatif dengan desain cross sectional. Variabel terikat : Kepuasan 

kerja perawat bebas : Karakteristik Perawat yang terdiri dari umur, jenis kelamin, 

lama kerja, status pernikahan, pendidikan, status pegawai, jenis pekerjaan, jabatan. 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepuasan kerja perawat berkisar antara 30% - 

62,9% dan ketidakpuasan kerja perawat berkaitan dengan factor Kebijakan dan 

Imbalan. Faktor dominan dari Isi Pekerjaan yang menyebabkan  kepuasan kerja 

perawat yaitu factor Penghargaan dan Otonomi, sedangkan faktor dominan dari 

Lingkungan Pekerjaan berkaitan dengan faktor Hubungan dengan Rekan, Hubungan 

dengan Atasan Langsung dan Kondisi Tempat Kerja. Karakteristik Perawat yang 

mempunyai hubungan bermakna (p<0,01) dengan kepuasan kerja adalah Status 

Perkawinan. Faktor yang paling berpengaruh dari Karakteristik Perawat, Isi Pekerjaan 
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dan Lingkungan Pekerjaan terhadap kepuasan kerja perawat adalah factor 

Kesempatan Pengembangan Karier dengan p = 0,282 (sig 0,000) dan Hubungan 

dengan Atasan Langsung dengan p = 0,254 (sig 0,000) 

1.5.2 Somantri 

 Dalam penelitiannya tentang hubungan persepsi perawat pelaksana tentang gaya 

kepemimpinan dan tipe kepribadian kepala ruangan dengan kepuasan kerja: Studi di 

rumah sakit TNI AU tk II "Dr. Salamun". Metode deskriptif korelasional. Variabel 

terikat: Kepuasan kerja perawat pelaksana Variabel bebas: gaya kepemimpinan dan 

tipe kepribadian kepala ruangan. Hasil penelitian menunjukkan Perawat pelaksana 

sebagian besar mempersepsikan gaya kepemimpnan kepala ruangan sebagai 

demokratis dan tipe kepribadian B. Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya 

hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kepuasan kerja aspek imbalan (p = 

0,009), adanya hubungan antara tipe kepribadian dengan kepuasan kerja aspek 

pekerjaan (p = 0,025), kepuasan kerja aspek imbalan (p = 0,017) dan kepuasan kerja 

aspek rekan kerja (p = 0,044). Penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa gaya 

kepemimpinan merupakan variabel yang paling dominan untuk kepuasan kerja aspek 

imbalan dan tipe kepribadian sebagai variabel yang paling dominan berhubungan 

dengan kepuasan kerja aspek rekan kerja. 

 

1.6 Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan yang telah dijabarkan 

diatas maka peneliti membatasi masalahnya yaitu : 

1. Kinerja Kepala Ruangan adalah hasil yang dicapai atau prestasi yang dicapai 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi yang dilakukan 

oleh kepala ruangan dan dipersepsikan oleh perawat pelaksana.   
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2. Kepuasan Kerja Perawat Pelaksana adalah Perasaan senang perawat terhadap 

pekerjaannya. 


