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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Kesehatan No. 23 tahun 1992, mengatakan bahwa tujuan 

pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi seiap orang agar dapat terwujud derajat kesehatan 

masyarakt yang optimal. Untuk mendukung mewujudkan tujuan tersebut perlu 

adanya upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dapat diterima 

serta terjangkau dengan menitik beratkan pada pelayanan untuk masyarakat luas, 

tanpa mengabaikan mutu pelayanan per orangan( Depkes RI, 1992 ) 

Rumah sakit sebagai institusi kesehatan harus merespons dan produktif dalam 

memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu. Mutu pelayan kesehatan 

seharusnya menunjuk pada penampilan ( Performance ) dari pelayan kesehatan. 

Pelayanan yang kompleks perlu dikelola secara professional terhadap sumber daya 

manusianya. Secara umum disebutkan, makin sempurna pelayanan kesehatan maka 

sempurna pula mutunya ( Azwar, 1995 ). 

Salah satu unsur yang sangat menentukan mutu pelayanan kesehatan rumah 

sakit adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang terdapat di rumah sakit yang 

memiliki peranan yang besar adalah perawat, hal ini disebabkan profesi perawat 

memilki proporsi yang relatif besar yaitu hampir melebihi 50% dari seluruh Sumber 

Daya Manusia ( SDM ) Rumah Sakit. Kerja dan tugasnya lebih banyak dibanding 

tenaga lain,  karena sifat dan fungsi tenaga ini adalah mendukung pelayanan medik 

berupa pelayanan keperawatan yang dikenal dengan asuhan keperawatan ( 
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Susbanegara, 2005 ). Asuhan keperawatan  merupakan bagian integral dari pelayanan 

kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga perawat. Untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, diperlukan alat ukur yaitu standar asuhan 

keperwatan yang baku dan berfungsi sebagai pedoman pemberian asuhan 

keperawatan serta merupakan praktik keperawatan telah disahkan oleh Menkes RI 

dalam SK No: 660/Menkes/SK/IX/1987 yang kemudian diperbarui dan disahkan 

berdasarkan SK Dirjen Yan Med Depkes RI No.Yan 00.03.26.7637 tanggal 18 

Agustus 1993 ( Depkes  RI, 1993 ). 

Mengingat perawat sebagai sumber daya terpenting dalam menjalankan roda 

suatu rumah sakit dengan tidak mengecilkan arti Sumber Daya Manusia yang lain, 

maka perawat dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual, interpersonal, 

kemampuan teknis dan moral. Hal ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan 

pelayanan kesehatan yang bermutu. Di sisi lain tenaga perawat dihadapkan pada 

permasalahan beban kerja yang berat, teknologi kesehatan dan teknologi informasi 

yang berkembang sangat pesat serta sifat masyarakat yang semakin kritis. Hal ini akan 

berdampak pada lingkungan kerja yang pada gilirannya akan memengaruhi 

kemampuan dan motivasi kerja para perawat di rumah sakit ( Aditama, 2003 ). 

Kemampuan dan motivasi kerja berbeda antara perawat satu dengan perawat 

lainnya. Menurut Moenir ( 1994 ), kemampuan kerja adalah suatu keadaan seseorang 

yang secara penuh kesanggupan berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan 

pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Berdasarkan definisi ini dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan yang dimiliki seorang perawat ditunjukkan dengan 

kesanggupan sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan serta motivasi 

untuk mencapai hasil kerja yang optimal berupa pelayanan kesehatan yang maksimal. 
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Demikian pula motivasi, merupakan faktor utama individu dalam melakukan 

segala tindakan atau pekerjaan untuk mencapai hasil seoptimal mungkin. Motivasi 

eksternal menjelaskan kekuatan yang ada di dalam individu yang dipengaruhi oleh 

faktor internal , yaitu meliputi penghargaan, kenaikan pangkat dan tanggung jawab. 

Motivasi eksternal meliputi faktor pengendalian oleh manajer yang meliputi hal-hal 

yang berkaitan dengan pekerjaan seperti halnya gaji atau upah, keadaan kerja dan 

kebijaksanaan perusahaan dan pekerjaan yang mengandung hal-hal seperti 

penghargaan, pengembangan dan tanggung jawab.  

Masalah yang umum terjadi tentang kinerja perawat dan pelayanan 

keperawatan adalah: 1) Perawat yang memiliki pendidikan tinggi/kemampuan 

memadai, 2) Perawat berperilaku  kasar ( kurang ramah ) terhadap pasien, 3) Kurang 

sabar menghadapi pasien. Permasalahan tentu bukan hanya soal sikap ramah atau 

penyabar, tetapi juga mungkin beban kerja yang terlalu tinggi serta peraturan yang 

belum jelas baik bagi si pasien maupun keluarganya ( Aditama, 2003 ). 

Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang adalah bagian 

integral dari pelaksanaan fungsi kesehatan dan berperan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan terhadap masyarakat umum khususnya pada gangguan kejiwaan. 

Cakupan yang dilayani bukan hanya dari Malang saja tetapi juga dari wilayah sekitar 

yaitu, Pasuruan, Surabaya, Madiun, Blitar dan Jawa Timur.  Berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Kesehatan RI. No. : 135/SK/MENKES/IV/1978, tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa, bahwa Rumah Sakit Jiwa Dr.Radjiman 

Wediodiningrat Lawang adalah Unit Organisasi dilingkungan Departemen Kesehatan 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal 

Pelayanan Medik. 
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Rumah Sakit Dr.Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai tugas 

melaksanakan upaya kesehatan jiwa secara berdayaguna dan berhasil guna dengan 

mengupayakan pelayanan kesehatan jiwa pencegahan ( Prefentif ), pelayanan 

kesehatan jiwa pemulihan ( Kuratif ) dan pelayanan kesehatan jiwa Rehabilitasi. Yang 

dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan dan pemeliharaan serta 

melaksanakan upaya rujukan. 

        Dalam melaksanakan tugas tersebut Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa pencegahan ( preventif ) 

2. Melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa pemulihan ( kuratif ) 

3. Melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa rehabilitasi 

4. Melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa masyarakat  

5. Melaksanakan sistem rujukan ( referal )   

Berdasarkan pada latar belakang maka penulis tertarik untuk meneliti tentang ” 

Pengaruh motivasi eksternal terhadap kinerja perawat dalam melakukan asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wedodiningrat Lawang”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka dalam rumusan masalah 

penelitian ini adalah ” Pengaruh motivasi eksternal terhadap kinerja perawat dalam 

melakukan asuhan keperawatan hasil supervisi kepala ruang di rumah sakit jiwa DR 

Radjiman Wedioningrat Lawang”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk menjelaskan pengaruh motivasi eksternal terhadap pelaksanaan asuhan 

keperawatan hasil supervisi kepala ruang di Rumah Sakit Jiwa Radjiman 

Wediodiningrat Lawang. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui faktor-faktor motivasi eksternal yang mempengaruhi 

kinerja perawat dalam melakukan asuhan keperawatan hasil supervisi kepala 

ruang di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini: 

1. Bagi Rumah Sakit Jiwa Radjiman Wediodiningrat Malang  

Sebagai bahan pertimbangan dalam membina dan mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia khususnya tenaga perawat. 

2. Bagi Tenaga Perawat 

Untuk meningkatkan kinerja perawat dalam melaksanakan  asuhan 

keperawatan hasil dari supervisi kepala ruang di Rumah Sakit  Dr. Jiwa 

Radjiman Wediodiningrat Malang. 

3. Bagi Pasien 

Untuk mengevaluasi tingkat pelayanan perawat di Rumah Sakit  Dr. Jiwa 

Radjiman Widiodiningrat Malang. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai wahana melatih menulis dan berpikir ilmiah khususnya bidang 

administrasi kesehatan. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Dari hasil kajian pustaka, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan 

dengan penelitian ini, antara lain seperti tercantum sebagai berikut::  

Wiwik Hendrarni, 2008 (jurnal Indonesia /tesis) menggunakan metode penelitian 

survey explanatory dengan judul “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Asuhan 

Kperewatan Dalam Implementasi Perawat Pelaksana Di Rumah Sakit Bhayangkara 

Medan”. Penelitian dengan metode survey explanatory. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja asuhan keperwatan dalam 

pengkajian dan implementasi perawat pelaksana di Rumah Sakit Bhayangkara Medan. 

Populasi adalah seluruh perawat di ruang rawat inap dengan sampel sebanyak 43 

orang. Data yang diperoleh menggunakan kuesioner yang didukung dengan 

wawancara dan observasi. Data diuji dengan regresi linear berganda. 

Hasil uji regresi linear berganda menunjukan bahwa habya variabel insentif yang 

berpengaruh terhadap kinerja asuhan keperawatan dalam pengkajian dan 

implementasi perawat pelaksan dengan taraf signifikan 0,025. Variabel yang tidak 

memberikan pengaruh terhadap kinerja asuhan keperawatan dalam pengkajian 

implementasi perawat pelaksan yaitu tanggung jawab dengan taraf signifikan 0,080 

kondisi kerja dengan taraf signifikan 0,310 dan supervisi dengan taraf signifikan 0,286 

Disarankan kepada pihak rumah sakit mengadakan pelatihan mengenai Asuhan 

Keperawatan kepada perawat dalam rangka meningkatkan kemampuan perawat serta 

menerapkan reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) dalam mengevaluasi kinerja 

perawat 

 


