
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

rumah sakit yaitu, fasilitas kesehatan masyarakat dengan ciri khas yang dipengaruhi 

oleh kemajuan ilmu kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan ekonomi dan 

sosial masyarakat yang harus dapat bisa memajukan kualitas layanan dan akomodasi 

tersedia di masyarakat untuk hasil yang lebih sehat.1 Sebagai instansi layanan 

kesehatan, rumah sakit menyediakan layanan pribadi, rawat inap, rawat jalan, dan 

gawat darurat yang komprehensif sedangkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat 

meliputi program promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi. Setiap rumah 

sakit harus memahami bahwa tujuan tindakan mendasar adalah menawarkan jenis 

bantuan kepada pasien dan keluarganya, dalam berbagai jenis layanan kesehatan.2 

Rumah sakit diminta untuk menawarkan jenis bantuan yang berkualitas dan 

memberikan apa yang pasien perlukan. Pelayanan rumah sakit memiliki fungsi yang 

signifikan dalam membuat keberhasilan rumah sakit.  

Keberhasilan rumah sakit sangat dipengaruhi oleh peran tenaga perawat dalam 

memberikan layanan keperawatan di rumah sakit. Turunnya kinerja perawat sangat 

berpengaruh pada gambaran pelayanan di sebuah rumah sakit. Pelayanan keperawatan 

yang tidak baik menyebabkan tidak adanya kepercayaan publik terhadap rumah sakit.3 

Sebagai bagian dari layanan kesehatan yang diperlukan, tenaga perawat dan tenaga 

kesehatan lainnya memiliki posisi yang sama, terutama sebagai asisten. Perawat 

adalah struktur yang tidak dapat dibedakan dari petugas kesehatan lainnya dalam 

memberikan layanan kesehatan kepada klien.  

Selain itu, perawat adalah Tenaga medis terbesar di Indonesia.4 Berdasarkan 

data yang dikelola oleh BPPSDM kesehatan tahun 2018, proporsi tenaga perawat 

sebanyak 39,96% dari total tenaga kesehatan lainnya. Badan Pusat Statistik 2020 

untuk Provinsi Jambi persebaran perawat sebanyak 6.097. 



Menurut data tenaga perawat yang didayagunakan di Fasyankes di Provinsi 

Jambi terdapat 6.642 tenaga perawat dengan 533 Ners dan 1.697 non ners serta 

perawat lainnya yang belum tercantum sebanyak 3.606.5 Perawat adalah tenaga 

kesehatan yang memiliki kontak langsung dengan pasien sepanjang waktu (24 jam).6 

Dengan demikian, perawat sebagai pemberi pelayanan memegang peranan paling 

berpengaruh dalam menentukan kualitas kinerja pelayanan perawatan di rumah sakit.7 

Kinerja adalah hasil kerja kuantitatif dan kualitatif yang dikerjakan seorang 

karyawan selama mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab yang 

dibebankan kepadanya. Kinerja perawat berdasarkan standar praktik profesi yang 

diterbitkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) tahun 2000 yaitu 

dengan memperhatikan tahapan proses keperawatan, antara lain: (1) Pengkajian, (2) 

Diagnosis keperawatan, (3) Perencanaan, (4) Implementasi, (5) Evaluasi. Kinerja 

perawat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petugas sesuai dengan hak dan 

kewajiban masing-masing, untuk hal ini pelaksanaan yang baik dapat memenuhi 

layanan kepada pasien dan meningkatkan sifat penyelenggaraan keperawatan.4  

Hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa pada perawat di RS PMC 

Pekanbaru dimana sebagian besar ada pada kategori perawat dengan kinerja yang 

kurang (71,4%).8 Penelitian yang pernah dilakukan lainnya, diketahui 56% perawat 

RSUD Tugurejo Semarang memiliki persepsi kinerja baik. Sedangkan 44% 

menganggapnya kinerja buruk. Ini berarti perawat yang memiliki kinerja buruk 

mempengaruhi kualitas pelayanan di rumah sakit. Dalam rangka menciptakan praktik 

keperawatan yang efektif dan efisien untuk pengembangan rumah sakit, maka perlu 

mengadopsi budaya organisasi sebagai acuan pedoman kerja bagi perawat dalam 

melakukan kegiatan dirumah sakit.9 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah salah satu SKPD Pemerintah 

Umum Jambi yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi No. 14 tahun 2002 tentang 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dan pada 

tahun 2008 sesuai dengan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2008. RSJD Provinsi Jambi 

ini telah disertifikasi secara lengkap pada tahun 2017. Berdasarkan Perda Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, RSJD Provinsi Jambi memiliki tugas 



menerapkan persiapan dan implementasi kebijakan regional di bidang kesehatan 

mental publik. RSJD Provinsi Jambi memiliki fungsi, yaitu, melaksanakan perawatan 

kesehatan, layanan pemulihan kesehatan mental, penyembuhan layanan kesehatan 

mental, layanan rehabilitasi perawatan kesehatan, layanan kesehatan mental 

masyarakat. Selain fungsi diatas Rumah sakit jiwa juga mempunyai fungsi 

melaksanakan rujukan,  pelayanan medis maupun non medis. 

RSJD Provinsi Jambi memiliki 209 tenaga perawat yang dimana 104 perawat 

berstatus PNS dan non PNS sebanyak 86 orang. Pada Bidang Pelayanan Medik  

terdapat 6 perawat berstatus PNS dan non PNS sebanyak 1 Orang. Pada Bidang 

Penunjang Medik & Diagnostik terdapat 10 perawat berstatus PNS dan non PNS 2 

orang. 10 Pada ruang rawat inap terdapat 170 perawat, 9 perawat IGD dan 3 Perawat 

IPCN. Pada instalasi rawat inap terdapat 166 perawat dan terdapat 15 ruang rawat 

inap. 

Informasi yang didapatkan dari kasi keperawatan dan rehabilitas di RSJD 

Provinsi jambi, penilaian kinerja perawat dilakukan tiap 3 bulan - 6 bulan sekali dan 

pada akhir tahun dimasukan kedalam Standar Kinerja Profesional (SKP). Indikator 

yang dinilai dalam kinerja perawat di RSJD Provinsi Jambi seperti disiplin pegawai, 

tanggung jawab, kepatuhan kepada pimpinan, sikap, kompetensi dan juga 

keterampilan. Hingga saat ini, seluruh ruang perawatan di RSJD Provinsi Jambi telah 

melaksanakan SP2KP sejak tahun 2010, dan SP2KP yang diterapkan adalah SP2KP 

tingkat 1, untuk yang sudah teraktualisasikan, misalnya tenaga perawat pada tingkat 

D3 keperawatan namun atas ruangan dan ketua kelompok memiliki pendidikan S1 

Keperawatan.  

Pendokumentasian keperawatan adalah salah satu dari tanggung jawab yang 

sangat penting dalam mengevaluasi kinerja perawat, penelitian sebelumnya tentang 

pendokumentasian keperawatan yang dilakukan di Rumah RSJD Provinsi Jambi 

didapatkan kendala dalam pelaksanaan pendokumentasian keperawatan adalah 

motivasi, pasien yang tidak kooperatif dan persepsi yang belum sama dalam 

pelaksanaan pendokumentasi asuhan keperawatan.11 Kemudian, berdasarkan hasil 

evaluasi penilaian kinerja pada tahun 2020 adalah sebesar 14,64% dari target capaian 



sebesar 18%. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kelemahan terhadap pemenuhan 

indikator-indikator yang ada pada setiap aspek, diantaranya budaya organisasi.  

RSJD Provinsi Jambi memiliki budaya organisasi yang berbeda dengan dengan 

rumah sakit umum dikarenakan rumah sakit jiwa menangani pasien gangguan jiwa. 

Adapun visi yang ingin dicapai oleh RSJD Provinsi Jambi dalam peningkatan 

kesejahteraan tahun 2016 - 2021 adalah: "Menjadi rumah sakit jiwa HEBAT dengan 

pelayanan PRIMA. Sedangkan budaya kerja yang di anut Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Jambi Pelayanan dengan penuh BAKTI (Berwibawa, Adil, Kerjasama, 

Tanggungjawab, Itikad Baik). Adanya motto dan budaya kerja dapat membantu 

membentuk mental kerja yang baik bagi efektifitas dan efesiensi organisasi di RSJD 

Provinsi Jambi.10  

Berdasarkan evaluasi kinerja pada unit pelayanan RSJD Provinsi Jambi Tahun 

2020, pada bagian responsif pelaksanaan layanan yang responsif tepat waktu memiliki 

penilaian 2,54 dari target capaian 3%. Kesiapan petugas dalam memberikan layanan 

(kecepatan) yaitu sebesar 2% dari target capaian 4%. Pada bagian penilaian kode etik 

pelaksana pelayanan didapatkan hasil sebesar 2,70% dari target capaian 3%. 

Penghargaan memiliki penilaian bobot sebesar 2% adapun untuk pemenuhan bobot 

tersebut berdasarkan hasil evaluasi hanya sebesar 0,00. Hal ini dikarenakan tidak 

terdapat ketentuan dalam pemberian penghargaan. Sedangkan untuk budaya pelayanan 

yang mana terdiri atas pelaksanaan mengenakan seragam khusus, identitas nama, 

PIN/atribut logo unit pelayanan dan memperaktekan 5S hanya sebesar 2,70 dari 3%. 

Untuk Aspek Inovasi dengan kriteri 7% berdasarkan hasil evaluasi didapatkan hasil 

5,62%. 

Dalam laporan kinerja RSJD provinsi jambi tahun 2019 disebutkan dalam 

analisis kondisi internal yaitu koordinasi dan kerjasama di tiap-tiap unit dari level atas 

sampai level terendah masih belum optimal. Sangat mungkin bahwa masalah budaya 

organisasi saat ini adalah dikarenakan sebagian dari perawat belum mewujudkan 

budaya 5S yang sesuai dengan visi dan misi di tempat kerja dan beberapa perspektif 

yang menggambarkan mentalitas dan perilaku. Misalnya disiplin, aktivitas, daya 

tanggap, korespondensi, dan kerja sama belum dijalankan dengan baik.10 



Gagasan tentang budaya organisasi dalam layanan keperawatan sangat penting 

karena, hal ini dengan alasan rumah sakit yang mempunyai budaya yang kokoh dapat 

menunjukkan eksekusi yang hebat, dan sebaliknya. Sedangkan budaya organisasi 

lemah, hal itu dapat menunjukkan kualitas yang kurang baik. Budaya organisasi rumah 

sakit sebagai pedoman atau tolak ukur untuk mengelola perilaku organisasi dan 

perilaku perawat dan tim kesehatan lainnya yang berinteraksi untuk mencapai tujuan 

rumah sakit. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa budaya organisasi 

berdasarkan keterlibatan mempunyai kategori kurang (87,8%) berbeda nyata dengan 

proporsi pada kategori cukup (12,2%). Rumah Sakit yang memiliki budaya yang 

kokoh, para pekerja pada umumnya akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. 

Budaya organisasi yang lemah pada umumnya akan membuat pekerja tidak memiliki 

jalur yang jelas sehingga mereka memutuskan untuk berjalan secara mandiri.9  

Aspek selanjutnya adalah disiplin kerja, peningkatkan disiplin termasuk kedalam 

komponen kunci dari peningkatan kinerja serta sebagai bagian terpenting dari 

manajemen sumber daya manusia.12 Disiplin kerja memiliki definisi penting bagi 

organisasi tempat kerja dengan adanya disiplin kerja pada setiap karyawan di 

lingkungan kerja organisasi yang akan membuatnya kemajuan organisasi, karena 

karyawan yang disiplin dalam melakukan pekerjaan dapat menyelesaikan tugas-tugas 

yang ada dalam lingkungan organisasi tempat kerja.13 Semakin terlatih disiplin 

karyawan, semakin baik kinerjanya. Tanpa disiplin yang baik, sulit untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan dalam organisasi mana pun.14 Disiplin waktu 

menentukan seberapa baik perawat bekerja dalam prioritas medis mereka. Hal ini akan 

dapat menimbulkan masalah jika penggunaaan waktu yang kurang tepat, ini 

menunjukkan bahwa perawat tidak membantu pasien semaksimal mungkin dalam 

proses pemulihan. 

Penelitian sebelumnya tentang didapatkan bahwa disiplin kerja mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja yang diterima. Temuan tersebut 

memberikan pengertian bahwa semakin tinggi disiplin kerja akan dapat meningkatkan 

kinerja perawat.15 Hasil penelitian lainnya, adapun perawat yang memiliki disiplin 

kurang dan berkinerja buruk mencapai 20 (43,5%). Hal ini karena disiplin yang 



kurang, individu tidak bertanggung jawab dalam melakukan tugas yang telah diberi 

kepadanya contohnya seperti tidak sesuai dengan waktu yang diberikan dan karena itu 

memiliki sedikit pengaruh pada kinerja perawat.14 

Berdasarkan data absensi dari RSJD provinsi Jambi tahun 2020 selama 6 bulan 

terakhir, terdapat 19 orang tenaga perawat yang cuti melebihi 6 hari dalam 6 bulan. 36 

orang dengan keterangan sakit melebihi 3 hari, 16 orang dengan keterangan Dinas luar 

N SPPD dan 29 orang SPPD. Dari data kehadiran tersebut tenaga perawat yang 

berhalangan hadir karena sakit paling banyak terdapat dibulan Maret, Juni dan Juli. 

Untuk tenaga perawat yang berhalangan hadir karena Cuti paling banyak pada bulan 

April, Mei dan Juni. Tenaga perawat yang berhalangan hadir karena Dinar Luar N 

SPPD paling banyak pada bulan Maret sementara SPPD paling banyak pada bulan 

Agustus. Hal ini berkaitan dengan disiplin kerja perawat diRSJD provinsi Jambi. 

Dimana terjadi angka peningkatan absensi yang melebihi batas hari yang telah 

ditetapkan oleh pihak RSJD Provinsi Jambi dalam kurun waktu 6 bulan terakhir tahun 

2020. Dengan melihat masalah tersebut, tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh pihak 

rumah sakit. Permasalahan itu dapat menimbulkan turunnya kinerja perawat yang 

berakhir berdampak pada tidak tercapai tujuan rumah sakit. Dari data diatas diartikan 

bahwa terjadi ketidakselarasan antara disiplin kerja dan kinerja perawat. Berdasarkan 

latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap 

fenomena tersebut, karena itulah maka peneliti mengambil judul “Hubungan Budaya 

Organisasi dan Disiplin Kerja Dengan Kinerja Perawat di Instalasi Rawat Inap 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mencoba untuk merumuskan masalah 

apakah ada hubungan kinerja perawat di instalasi rawat inap RSJD Provinsi Jambi 

dengan budaya organisasi dan disiplin kerja? 



1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengetahui gambaran kinerja perawat dan hubungan dengan budaya organisasi 

dan disiplin kerja perawat di instalasi rawat inap RSDJ Provinsi Jambi.  

1.3.2 Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui gambaran kinerja, budaya organisasi dan disiplin kerja 

perawat di Instalasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

b. Menganalisis hubungan Budaya Organisasi dengan kinerja perawat di Instalasi 

Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

c. Menganalisis hubungan Disiplin Kerja dengan kinerja perawat di RSJD Provinsi 

Jambi 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Untuk Rumah Sakit  

Sebagai sumber informasi dan masukan bagi instansi terkait ketika hendak 

menetapkan kebijakan yang kompeten ketika menentukan strategi untuk 

perawatan kesehatan yang berkualitas 

2. Untuk Peneliti 

a. Sebagai wadah untuk mempersiapkan perluasan pemahaman dan informasi 

tentang penerapan informasi yang didapat. 

b. Memberikan keterlibatan yang signifikan dengan perluasan informasi dan 

sedikit pengetahuan tentang Keterkaitan Budaya Organisasi dan Disiplin 

kerja dengan Kinerja Perawat di Instalasi Rawat Inap RSJD Provinsi 

Jambi. 

3. Bagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi 

a. Sebagai basis data dan bahan bacaan untuk mahasiswa Prodi Ilmu 

kesehatan Masyarakat Universitas Jambi, khususnya mahasiswa kesehatan 

masyarakat. 

b. Untuk bahan kajian penelitian selanjutnya. 



4. Untuk Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan pedoman bagi 

sebagian besar peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa, namun dengan 

parameter dan lokasi penelitian yang berbeda. 

 


