
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perawat merupakan tenaga kesehatan dengan proporsi terbanyak di 

rumah sakit dan memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan 

kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan dapat terwujud dengan 

pelaksanaan asuhan keperawatan yang professional. Profesionalisme 

perawat diikuti oleh pengetahuan dan keterampilan yang baik. (Dwidiyanti, 

2007). Untuk menjadi perawat sebagai tenaga kerja professional maka perlu 

dilakukan pembinaan serta pengawasan secara terus menerus dan 

berkesinambungan, sehingga menjadikan perawat sebagai tenaga kerja yang 

perlu diperhatikan, diakui dan dihargai melalui penerapan sistem 

manajemen (Zulfikar, 2015). 

Lynch (2008) menyatakan bahwa supervisi merupakan sebuah proses 

atau kegiatan pengawasan yang difokuskan pada pemberian motivasi dalam 

rangka meningkatkan kesadaran diri, pengembangan profesionalisme, dan 

pengembangan diri dalam melakukan pekerjaan. Lynch (2008) juga 

mengatakan bahwa keefektifan supervisi dapat dievaluasi dengan menilai 

persepsi orang yang disupervisi tentang pelaksanaan supervisi yang 

dilaksanakan oleh supervisor. 

Capblanch dan Gardner (2008) dalam studinya tentang pelaksanaan 

supervisi di Kenya dan Benin terhadap 99 perawat, menemukan bahwa 50 

% mengatakan supervisi sebatas pengawasan pemberian kritik, dan 
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supervisor tidak memberikan umpan balik terhadap permasalahan yang 

ditemukan selama kegiatan supervisi. Temuan yang sama tentang 

Pelaksanaan supervisi di Zambia  50 % mengatakan tidak pernah disupervisi 

oleh pimpinan bahkan mereka tidak mengetahui siapa supervisornya dan 

apa yang diharapkan dengan adanya supervisi. Sedangkan di Mali 38 % 

perawat mengatakan tidak pernah disupervisi, dan 81 % mengatakan tidak 

pernah diberikan suatu dukungan  atau motivasi ketika supervisi (Hill & 

Loma, 2008). Berdasarkan hasil penelitian Zulfikar (2015) di RSUD dr 

Zaenoel Abidin Banda Aceh menyatakan bahwa 32,5 % pelaksanaan 

supervisi keperawatan dinyatakan buruk.  

Supervisi klinik tidak diartikan sebagai pemeriksaan atau mencari 

kesalahan, tetapi  lebih  kepada  pengawasan  partisipatif,  mendahulukan  

penghargaan terhadap pencapaian hasil positif dan memberikan jalan keluar 

terhadap hal yang masih belum dapat dilakukan. Perawat tidak sekedar 

merasa dinilai akan tetapi dibimbing untuk melakukan pekerjaannya secara 

benar (Keliat, 2006). 

Standard praktek keperawatan adalah norma atau penegasan tentang 

mutu pekerjaan seorang perawat yang dianggap baik, tepat dan benar yang 

dirumuskan dan digunakan sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan 

keperawatan serta tolak ukur dalam penampilan kerja seorang perawat 

(Nursalam, 2008). Pelaksanaan pelayanan keperawatan suatu rumah sakit 

tak akan berjalan dengan baik apabila perawat yang melaksanakan proses 

keperawatan bertantangan dengan standar praktek keperawatan. Fenomena 
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yang berkembang saat ini, tidak sedikit perawat yang melaksanakan 

pekerjaan nya tidak sesuai dengan standard praktek keperawatan. Tidak 

jarang kita baca di media keluhan pemakai jasa keperawatan yang tidak 

puas akan pelayanan keperawatan (Hidayani, 2014). 

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan 

khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia 

dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan 

engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”(Al-Qur’an 

surah Shaad ayat 26) 

 

Dari studi pendahuluan yang penulis lakukan pada tanggal 8 Juli 2015 

didapatkan hasil berikut di RSU PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta 

memiliki berbagai jenis pelayanan, salah satunya adalah layanan rawat inap. 

Terdapat 9 ruang perawatan yang merupakan pelayanan rawat inap yaitu Al-

A’raf, Al-Insan, An-Nisa, An-Nur, Al-Kahfi, Al-Ikhlas, Al-Fath, Al-

Kautsar, ICU. 

Ruang Al-Araf, Al-Ikhlas, An-Nisa dan Al-Insan merupakan ruang 

rawat inap kelas 3.  didapatkan data jumlah seluruh perawat di ruang rawat 

inap kelas 3 RSU PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta sebanyak 65 

orang. Disetiap ruang rawat inap dipimpin oleh kepala ruang keperawatan 
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yang bertanggung jawab terhadap semua aktivitas pada masing-masing 

ruang rawat inap. Salah satu fungsi supervisor yaitu melakukan supervisi 

kepada perawat pelaksana guna meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan perawat pelaksana sehingga terwujud peningkatan kualitas 

kinerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala ruang keperawatan di 

ruang rawat inap kelas 3 serta wawancara dengan pembimbing lapangan 

yang memfasilitasi informasi diketahui bahwa, setelah adanya akreditasi 

pada tahun 2014 bulan Februari semua kepala ruang keperawatan yang 

merupakan supervisor hadir setiap hari. Namun berdasarkan pernyataan 

perawat diketahui bahwa belum semua SOP ada pada setiap ruang di PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta. Salah satu tindakan yang belum memiliki SOP 

yaitu supervisi keperawatan. Beberapa perawat di ruang kelas 3 menyatakan 

supervisi yang selama ini sering dilakukan berfokus pada asuhan 

keperawataan, dan perawat menyatakan supervisi dilakukan saat pemberian 

arahan meeting morning dan dilaksanakan secara tiba-tiba ketika perawat 

sedang melaksanakan tindakan keperawatan. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 30 april 2016 

terhadap perawat pelaksana didapatkan data bahwa pelaksanaan supervisi 

managerial terkait dokumentasi dilaksanakan sebulan sekali, sedangkan 

supervisi klinis tidak ada jadwal tetap untuk dilaksanakan supervisi. 

Supervisi tindakan keperawatan hanya dilakukan sewaktu-waktu ketika 

perawat sedang melaksanakan tindakan seperti, ketika perawat pelaksana 
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sedang melaksanakan tindakan pemasangan infus dan hand hygiene. Setiap 

kepala ruang hanya melaksanakan supervisi di shiff pagi, setiap bangsal 

memiliki akun media sosial group whatsapp apabila ada informasi dapat 

disebarkan informasi di group. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan wawancara terhadap perawat 

pelaksana mengatakan bahwa perawat mengetahui pelaksanaan supervisi 

hanya dilakukan 1 bulan sekali, perawat mengetahui bahwa sudah ada 

format untuk penilaian supervisi akan tetapi format tersebut jarang 

digunakan. Perawat juga mengatakan sudah pernah menerima sosialisasi 

terkait pelaksanaan supervisi hanya saja belum semuanya diterapkan secara 

tertulis sesuai dengan format pelaksanaan supervisi. Perawat pelaksana juga 

mengatakan bahwa motivasi dalam pelaksanaan supervisi dilaksanakan 

karena adanya program pengawasan terhadap pekerjaan perawat yang harus 

dilaksanakan. Perawat mengatakan bahwa faktor kepemimpinan 

dilaksanakan karena adanya ketetapan kebijakan dari rumah sakit yang harus 

dilaksanakan dan kepala ruang juga mengatakan bahwa kepemimpininan 

dilaksanakan karena ada keinginan dari diri sendiri untuk memimpin dengan 

baik serta kepala ruang telah memiliki job desk yang didalam nya terdapat 

point untuk pelaksanaan supervisi terhadap perawat pelaksana.. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap pelaksanaan supervisi keperawatan di ruang rawat inap kelas 3 

RSU PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Supervisi yang dilakasanakan dengan benar dan tidak 

mempertimbangkan hal subjektif dari setiap perawat pelaksana akan 

mendapatkan hasil supervisi yang baik serta dapat meningkatkan 

pengambangan kualitas pelayanan dengan tepat. Perawat pelaksana 

menganggap pelaksanaan supervisi keperawatan belum semuanya dilakukan 

dengan benar, maka peneliti merumuskan “adakah faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap pelaksanaan supervisi keperawatan di ruang rawat 

inap kelas 3 RSU PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendesripsikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

pelaksanaan supervisi keperawatan di ruang rawat inap kelas 3 RSU 

PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh faktor pengetahuan 

perawat terhadap pelaksanaan supervisi keperawatan di ruang 

rawat inap kelas 3 RSU PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh faktor motivasi perawat 

terhadap pelaksanaan supervisi keperawatan di ruang rawat inap 

kelas 3 RSU PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta. 
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c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh faktor kepemimpinan 

perawat terhadap pelaksanaan supervisi keperawatan di ruang 

rawat inap kelas 3 RSU PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta. 

d. Untuk mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh terhadap 

pelaksanaan supervisi keperawatan di ruang rawat inap kelas 3 

RSU PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan khususnya 

untuk ilmu management klinik keperawatan yang berkaitan dengan 

analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan 

supervisi di ruang rawat inap kelas 3 RSU PKU Muhammadiyah 

Bantul Yogyakarta. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi RSU PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta 

Sebagai masukan dan memberikan gambaran yang tepat tentang 

analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan 

supervisi di ruang rawat inap kelas 3 RSU PKU Muhammadiyah 

Bantul Yogyakarta. 

b. Bagi perawat pelaksana 

Untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada perawat tentang 

analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan 
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supervisi keperawatan di ruang rawat inap kelas 3 RSU PKU 

Muhammadiyah Bantul Yogyakarta. 

c. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Sebagai bahan pustaka atau referensi bacaan bagi mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pemahaman nyata dari kegiatan 

penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat menjadi wacana 

bagi peneliti selanjutnya. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah management klinik 

keperawatan. Materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah analisis 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan supervisi 

keperawatan. Prinsip ini perlu dilakukan karena ini sangat penting 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. 

2. Ruang Lingkup Responden 

Responden adalah seluruh perawat yang bekerja di ruang Al Insan, Al 

‘Araf, Al Ikhlas dan An Nisa dengan jumlah 65 perawat di ruang rawat 

inap kelas 3 RSU PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta. 

3.  Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilakukan di ruang rawat inap  kelas 3 RSU PKU 

Muhammadiyah Bantul Yogyakarta. 
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4. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini akan dilakukan pada April 2015 – Juli 2016. 

F. Keaslian Penelitian 

1. Estelle Lilian Mua (2010) dengan judul “Pengaruh Pelatihan Supervisi 

Klinik Kepala Ruangan Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja 

Perawat Pelaksana diRuang Rawat inap Rumah Sakit Woodward 

Palu”. Penelitian ini menggunakan metode quasi experimentndengan 

pre-post test design with contol group. Sampel untuk supervisi kepala 

ruangan dan kepuasan kerjamasing-masing kelompok 32 perawat dan 

sampel untuk kinerja perawat pelaksana masing-masing  kelompok  

56  dokumen.  Intervensi  yang  dilakukan  adalah pelatihan dan 

bimbingan supervisi klinik kepala ruangan model akademik. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah jenis 

penelitian yaitu kuantitatif dalam penelitian ini yaitu analisis korelasi 

mengunakan kuisioner, penelitian ini akan mengunakan pendekatan 

penelitian cross sectional, teknik sampling mengunakan total 

sampling,  mengunakan uji Regresi dan  variabel terikat yaitu 

supervisi keperawatan. 

2. Teorida Laia (2014) dengan judul Supervisi Kepala Ruangan dan 

Kepatuhan Perawat dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial di RSU 

Sari Mutiara Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

dengan jumlah sampel 82 orang perawat pelaksana. Penelitian ini 

menggunakan teknik total sampling. Hasil analisis untuk supervisi 
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kepala ruangan diperoleh hasil bahwa hampir tidak ada perbedaan 

antara supervisi kepala ruangan yang baik 55 % dan supervisi kepala 

ruangan yang cukup 45 %. Kepatuhan perawat dalam pencegahan 

infeksi nosokomial diperoleh hasil mayoritas perawat tidak patuh 94,4 

%, kepatuhan perawat mencuci tangan diperoleh hasil sebagian besar 

tidak patuh 72,2 % dan kepatuhan perawat memasang infus diperoleh 

hasil mayoritas perawat tidak patuh 94,4 %. Perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian yaitu kuantitatif 

dalam penelitian ini yaitu analisis korelasi mengunakan kuisioner, 

penelitian ini akan mengunakan pendekatan penelitian cross sectional, 

teknik sampling mengunakan total sampling,  mengunakan uji Regresi 

dan  variabel terikat yaitu supervisi keperawatan.. 

3. Pribadi (2009) dengan judul Analisis Pengaruh Faktor Pengetahuan, 

Motivasi dan Persepsi Perawat tentang Supervisi Kepala Ruang 

terhadap Pelaksanaan Dokumentasi Asuhan Keperawatan di Ruang 

Rawat Inap RSUD KELET Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini 

mengunakan metode cross sectional, jenis penelitian observasional 

dengan pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 31 perawat. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah jenis 

penelitian yaitu kuantitatif dalam penelitian ini yaitu analisis korelasi 

mengunakan kuisioner, penelitian ini akan mengunakan pendekatan 

penelitian cross sectional, teknik sampling mengunakan total 
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sampling,  mengunakan uji Regresi dan  variabel terikat yaitu 

supervisi keperawatan. 


