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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Setiap organisasi dituntut untuk dapat mengelola sumber daya yang 
dimilikinya secara lebih efektif dan efisien. Sebagai salah satu sumber daya bagi 
suatu organisasi, sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting. 
Bila konsep kinerja didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil, maka kinerja 
suatu organisasi dapat terlihat dari sejauh mana organisasi tersebut dapat 
mencapai tujuan yang didasarkan pada visi dan misi organisasi yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Kinerja suatu organisasi tidak terlepas dari kinerja sumber 
daya manusia atau pegawai yang merupakan penggerak kegiatan dalam 
organisasi, baik dari segi manajerial maupun operasional. Kinerja yang baik dari 
pegawai dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut sehingga tujuan 
organisasi dapat tercapai. 

Untuk dapat mendayagunakan sumber daya manusia yang dimilikinya 
dengan baik sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal, suatu organisasi 
dituntut untuk dapat mengelola dan menerapkan manajemen yang baik. 
Manajemen sumber daya manusia yang terarah akan dapat memotivasi karyawan 
untuk bekerja secara produktif, inovatif, dan kreatif sehingga organisasi akan 
memiliki kinerja yang baik (Nuryanta 2008). Salah satu upaya yang dapat 
dilakukan adalah melaksanakan pelatihan yang terarah dan intensif serta 
memberlakukan program penerapan disiplin kepada para pegawai. Pelatihan dan 
disiplin kerja merupakan hal-hal yang diperlukan guna mencapai hasil maksimal 
dari kinerja pegawai. 

Kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat telah 
diatur dan dilindungi haknya oleh Undang-undang Dasar. Setiap negara mengakui 
bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh 
karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu 
investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat sejahtera. Kesehatan 
yang merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan 
pemerintah telah menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara 
layanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat 
dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, 
terjangkau, dan berkualitas (Poerwani dan Sopacua 2007). 

Tuntutan akan mutu layanan kesehatan oleh rumah sakit semakin 
meningkat ditandai dengan berbagai kritikan tentang adanya ketidakpuasan 
terhadap pelayanan rumah sakit melalui berbagai media massa, bahkan mengarah 
pada tuntutan hukum yang disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, 
dibutuhkan upaya dalam menjaga dan meningkatkan mutu layanan rumah sakit, 
salah satunya adalah akreditasi rumah sakit dalam penataan rumah sakit Indonesia 
yang dilakukan oleh pemerintah. 

Rumah sakit, sebagai suatu organisasi, merupakan salah satu subsistem 
pelayanan kesehatan yang menjadi tempat rujukan bagi unit-unit pelayanan 
kesehatan dasar. Rumah sakit di dalam sistem pemerintahan daerah memiliki 
kedudukan sebagai lembaga teknis daerah. Sebagai, lembaga teknis daerah, rumah 
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sakit bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah di tiap propinsi atau 
kabupaten/kota. 

 Akreditasi rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya merupakan sebuah 
bentuk pengakuan secara formal kepada rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya 
yang dinilai telah memenuhi standar pelayanan mutu yang ditetapkan. Kegiatan 
akreditasi meliputi self assessment dan proses external peer review oleh komisi 
akreditasi yang menilai keakuratan tingkat kinerja dihubungkan dengan standar 
dan cara implementasi peningkatan sistem pelayanan kesehatan secara 
berkesinambungan (Manik 2009). 

 Bagi rumah sakit, program akreditasi merupakan sebuah instrumen yang 
valid untuk mengetahui sejauh mana pelayanan di rumah sakit memenuhi standar 
pelayanan yang berlaku secara nasional. Status terakreditasi juga dapat 
meningkatkan kepercayaan masyarakat atas layanan di rumah sakit. Akreditasi 
bagi rumah sakit merupakan bentuk pertanggungjawaban (accountability) dan 
perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa. 

 Sebagai salah satu rumah sakit terakreditasi yang memberikan pelayanan 
kebutuhan dasar kesehatan kepada masyarakat, RSUP Moh Hoesin Palembang 
dianggap telah mampu memberikan pelayanan kesehatan yang accountable. Hal 
ini tidak lepas dari kinerja dan kualitas dari para pegawai, salah satunya di bagian 
medik dan keperawatan RSUP Moh Hoesin Palembang. 

 Kualitas sumber daya manusia dapat ditentukan oleh dua faktor besar yaitu 
intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik yang menentukan kualitas sumber daya 
manusia merupakan faktor yang berasal dari dalam diri masing-masing individu 
pekerja, seperti kondisi sosial ekonomi, usia, pengalaman kerja, pendidikan, 
kepribadian, dan jenis kelamin. Faktor ekstrinsik merupakan faktor penentu yang 
berasal dari luar diri individu pekerja, seperti keteladanan pihak manajemen, 
pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, manajemen karir, manajemen 
kompensasi, dan kesempatan (Mathis dan Jackson 2002).  

 Secara ekstrinsik, kualitas sumber manusia dapat ditentukan oleh sejauh 
mana pengelolaan di bidang sumber daya manusia mampu menunjang dan 
memuaskan keinginan pegawai maupun rumah sakit. Penurunan kualitas pegawai 
akan memberi konsekuensi terhadap penurunan kualitas rumah sakit. Oleh karena 
itu, berbagai upaya di bidang sumber daya manusia perlu dilakukan untuk 
meningkatkan kinerja pegawai dalam rangka menciptakan pelayanan yang 
berkualitas bagi pengunjung rumah sakit. 

 Hasil penelitian Permatasari (2012) menemukan permasalahan terkait 
pelayanan kesehatan yang diberikan RSUP Moh Hoesin Palembang kepada para 
pasiennya. Pasien pengguna Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) 
menyatakan pelayanan kesehatan yang diberikan belum memuaskan, baik kualitas 
perlengkapan maupun kualitas pelayanan lain, seperti pelayanan medik, pelayanan 
obat-obatan, maupun pelayanan administrasi. 

 Berdasarkan wawancara prapenelitian terhadap pegawai di RSUP Moh 
Hoesin Palembang, telah ditemukan kurang lengkapnya hasil rekam medik pasien 
yang seharusnya dilakukan oleh perawat di rumah sakit. Selain itu, laporan audit 
penerapan asuhan keperawatan dan persepsi kepuasan pasien terhadap mutu 
pelayanan masih ada di bawah standar yang telah ditetapkan (standar pelayanan 
minimal 80%).  
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Tabel 1 Indeks persepsi pasien tiap instalasi 
No Instalasi Rawat Inap Indeks Persepsi Pasien 
1 Bedah 69,53% 
2 Nonbedah 75,16% 
3 Kebidanan 71,84% 
4 Anak 75,69% 
5 Paviliun 79,66% 
6 Intensif 80,45% 
7 BHC (Brain Heart Center) 81,10% 

Sumber: RSUP Moh Hoesin Palembang (2013a) 
 

Berdasarkan hasil audit tersebut, ditemukan pula permasalahan penerapan 
asuhan keperawatan meliputi: tidak dirumuskannya diagnosa keperawatan, 
beberapa dokumen asuhan keperawatan tidak mencantumkan waktu pelaksanaan 
dan nama pelaksana, dan tujuan asuhan keperawatan tidak mengandung 
komponen pasien dan belum ada revisi tindakan berdasarkan hasil evaluasi 
keperawatan.  

Keluhan-keluhan yang juga terekam di dalam laporan hasil audit meliputi: 
perawat tidak selalu memerkenalkan diri, perawat tidak menanyakan berapa 
jumlah makanan dan minuman yang biasa pasien habiskan, perawat tidak 
menanyakan pantangan makan kepada pasien, perawat tidak membantu 
menggosok gigi, memandikan pasien, menggantikan baju pasien, dan tidak 
membantu menyisirkan rambut pasien. Keluhan-keluhan yang ditemukan dari 
pasien RSUP Moh Hoesin Palembang serta hasil temuan dari observasi serta 
wawancara prapenelitian terhadap pegawai di RSUP Moh Hoesin Palembang 
membuat peneliti menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan rumah sakit kurang 
memuaskan (RSUP Moh Hoesin 2013a). 

Permasalahan tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain 
perawat RSUP Moh Hoesin Palembang kurang disiplin dalam melaksanakan 
tugasnya atau kurang mahirnya perawat dalam memberikan pelayanan 
keperawatan. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti 
bagaimana hubungan disiplin kerja dan pelatihan dengan kinerja perawat di RSUP 
Moh Hoesin Palembang. 
  

Rumusan Masalah 

Keluhan-keluhan yang ditemukan dari pasien RSUP Moh Hoesin 
Palembang serta hasil temuan dari observasi serta wawancara prapenelitian 
terhadap pegawai di RSUP Moh Hoesin Palembang membuat peneliti 
menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan rumah sakit kurang memuaskan. 
Permasalahan tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain perawat 
RSUP Moh Hoesin Palembang kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya atau 
perawat kurang mahir dalam memberikan pelayanan keperawatan. Permasalahan 
yang peneliti temukan ini merupakan permasalahan yang vital mengingat RSUP 
Moh Hoesin Palembang saat ini merupakan rumah sakit yang melayani rujukan 
untuk rumah sakit di area Sumatera Bagian Selatan (RSUP Moh Hoesin 
Palembang 2011).  

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 
adalah: 
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1. Bagaimanakah sikap perawat terhadap kedisiplinan dan pelatihan di RSUP 
Moh Hoesin Palembang? 

2. Apakah terdapat perbedaan pada perawat sebelum dan setelah mengikuti 
pelatihan? 

3. Bagaimanakah hubungan disiplin kerja dengan kinerja perawat RSUP Moh 
Hoesin Palembang? 

4. Bagaimanakah hubungan pelatihan dengan kinerja perawat RSUP Moh 
Hoesin Palembang? 

5. Apa yang harus dilakukan oleh pihak RSUP Moh Hoesin Palembang untuk 
mengatasi kualitas pelayanan rumah sakit yang kurang memuaskan? 

 
Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Mengidentifikasi dan menganalisis sikap perawat terhadap kedisiplinan dan 

pelatihan di RSUP Moh Hoesin Palembang. 
2. Menganalisis perbedaan persepsi perawat sebelum dan setelah mengikuti 

pelatihan.  
3. Menganalisis hubungan sikap perawat terhadap kedisiplinan dengan kinerja. 
4. Menganalisis hubungan sikap perawat terhadap pelatihan dengan kinerja. 
5. Merumuskan implikasi manajerial bagi pihak RSUP Moh Hoesin Palembang. 
 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 
1. Bagi pihak RSUP Moh Hoesin Palembang, diharapkan dapat memberi 

gambaran mengenai kinerja perawat, serta hubungan disiplin dan pelatihan 
dengan kinerja perawat di rumah sakit. 

2. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk memeroleh 
pengalaman praktis serta mengaplikasikan ilmu manajemen sumber daya 
manusia yang ditekuni semasa perkuliahan 

3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan manajemen 
sumber daya manusia, terutama terkait dengan disiplin kerja dan pelatihan 
pegawai. 

 
Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSUP Moh Hoesin Palembang. Peneliti 
memfokuskan untuk meneliti mengenai hubungan disiplin kerja dan pelatihan, 
dengan kinerja perawat di RSUP Moh Hoesin Palembang. Penelitian ini memiliki 
keterbatasan yaitu: 
1. Tidak menggunakan variabel penelitian yang lain yang memiliki pengaruh 

terhadap kinerja, seperti variabel gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, 
motivasi kerja, komitmen pada organisasi, serta kompensasi. 

2. Perawat yang menjadi responden penelitian berasal dari 4 instalasi, yaitu 
bedah, nonbedah, kandungan, dan anak, sedangkan perawat di instalasi rawat 
inap yang lain ataupun instalasi rawat jalan tidak dijadikan responden. 
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3. Responden dalam penelitian ini adalah perawat pada ruangan di bawah 
asuhan keempat instalasi rawat inap terpilih, tidak termasuk dokter instalasi. 
Hal ini disebabkan oleh interaksi pasien-perawat lebih banyak daripada 
interaksi pasien-dokter, sehingga perawat dianggap lebih mencerminkan 
pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan di instalasi rawat inap. 

 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana 

hubungan disiplin kerja dan pelatihan dengan kinerja perawat di RSUP Moh 
Hoesin Palembang. 
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