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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Terbukanya pasar bebas bisa mengakibatkan tingginya kompetisi di sektor 

kesehatan. Persaingan antar rumah sakit baik swasta, pemerintah maupun rumah 

sakit asing akan semakin keras. Rumah sakit harus memberikan pelayanan kepada 

pasien secara cepat, akurat, bermutu dengan biaya terjangkau untuk merebut pasar 

yang semakin terbuka bebas, dan tuntutan terhadap pelayanan di rumah sakit. 

Arus demokrasi dan peningkatan supremasi hukum dengan diberlakukanya 

Undang – Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menuntut 

pengelola rumah sakit lebih transparan, berkualitas dan memperhatikan 

kepentingan pasien. 

Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat 

memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-

rata penduduk serta penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik dan standar 

pelayanan yang telah ditetapkan. Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan 

hasil kinerja dari sumber daya yang terlibat dalam pelayanan tersebut. Asuhan 

keperawatan merupakan inti pelayanan/praktik keperawatan dalam upaya 

membantu mencapai kebutuhan dasar melalui bentuk tindakan keperawatan 

dengan menggunakan ilmu dan kiat keperawatan serta memanfaatkan potensi 

berbagai sumber. Selain mutu asuhan keperawatan, indikator mutu pelayanan 

seperti BOR (Bed Occupancy Ratio), ALOS (Average Length of Stay), BTO (Bed 

Turn Over), TOI (Turn Over Interval), NDR (Net Death Rate), dan GDR (Gross 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN FAKTOR TEAMWORK.... NURANYSAH INSANI MUSTAQIMAH



 2 

  

Death Rate) juga menjadi representasi kinerja dari pelayanan rumah sakit. 

Kepatuhan perawat dalam penerapan standar pelayanan keperawatan dan 

standar prosedur operasional sebagai salah satu ukuran keberhasilan pelayanan   

keperawatan dan merupakan sasaran penting dalam manajemen sumber daya 

manusia. Penerapan standar prosedur operasional pelayanan keperawatan pada 

prinsipnya adalah bagian dari kinerja dan perilaku individu dalam bekerja sesuai 

tugasnya dalam organisasi. 

Pekerjaan sebuah tim, terutama dalam layanan kesehatan memiliki sifat 

saling ketergantungan dan keterkaitan satu dengan yang lainnya (misalnya, 

seorang ahli bedah tidak dapat beroperasi sampai pasien dibius) sementara fungsi 

dalam peran (misalnya, tertentu bedah, bedah asisten, anestesi) dan berbagi tujuan 

yang sama yang berkaitan dengan perawatan kesehatan (Salas, 2006). Kerja tim 

dapat memberikan manfaat dalam hal penyebaran informasi, pemfokusan ulang, 

kecepatan berkumpul dan pembubaran diri. Berkaitan dengan kualitas pelayanan 

rumah sakit, tim menjadi salah satu komponen yang penting terhadap proses 

asuhan keperawatan, pendokumentasian, dan peningkatan kerja perawat dalam 

memenuhi tingkat efisiensi indikator mutu pelayanan kesehatan (Wahjono, 2003). 

RS Islam Jemursari merupakan salah satu unit usaha di bawah Yayasan 

RS Islam Surabaya yang dibangun pada tahun 1992 dan mengawali 

operasionalnya pada tanggal 25 Mei 2002. RS Islam Surabaya Jemursari 

menempati lahan seluas 4,6 Ha, berlokasi di Jalan Jemursari No. 51 – 57 

Surabaya. Pada akhir tahun 2011, RS Islam Jemursari mendapatkan pengakuan 

menjadi rumah sakit tipe B oleh Kementrian Kesehatan RI. RS Islam Jemursari 
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memiliki kapasitas 203 tempat tidur yang terdiri dari kelas perawatan VIP, kelas I, 

kelas II, dan kelas III. 

Penyelenggara upaya kesehatan di RS Islam Jemursari didukung oleh 23 

tenaga medik dasar, 22 tenaga medik spesialis dasar, 9 tenaga spesialis penunjang 

medik, 29 tenaga medik spesialis lain, 4 tenaga medik spesialis gigi dan mulut, 

243 tenaga keperawatan, 122 tenaga non keperawatan, dan 160 tenaga non medis.     

Dalam meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan di RS Islam 

Jemursari telah disediakan sarana untuk pendokumentasian asuhan keperawatan 

antara lain standar asuhan keperawatan Departemen Kesehatan tahun 1993 format 

buku, instrument evaluasi penerapan standart asuhan keperawatan Departemen 

Kesehatan tahun 1994. Namun dalam pelaksanaannya praktek pendokumentasian 

asuhan keperawatan yang ada belum sesuai dengan standar. 

Adanya ketidaklengkapan dalam pendokumentasian asuhan keperawatan 

akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan pendokumentasian asuhan 

keperawatan yang antara lain (1) untuk mengidentifikasi status kesehatan pasien 

dalam rangka mencatat kebutuhan pasien, merencanakan, melaksanakan tindakan 

keperawatan, dan mengevaluasi tindakan, (2) untuk penelitian, keuangan, hukum 

dan etika. 

Data yang didapat dari unit mutu keperawatan terkait penerapan standart 

asuhan keperawatan di RS Islam Jemursari ditampilkan dalam Tabel 1.1.  
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Tabel 1.1 Pendokumentasian Standar Asuhan Keperawatan di Ruang Rawat Inap RS Islam Jemursari bulan Januari-September 2014 

N

O 

ASPEK YANG 

DINILAI 

HASIL PENDOKUMENTASIAN STANDAR ASUHAN KEPERAWATAN DI MASING-MASING 

RUANG RAWAT INAP (%) 

RATA

- 

ZAHIRA TERATAI IPI MAWAR NEONATUS MELATI 
AZZARA 

1 
DAHLIA 

AZZARA 

2 
RATA 

1 PENKAJIAN KEP. 80 60 90 90 100 100 69 65 54 78.7 

2 

DIAGNOSIS 

KEPERAWATAN 80 35 80 90 75 80 20 45 25 58.9 

3 

PERENCANAAN 

KEP 80 35 80 90 75 80 20 45 25 58.9 

4 TINDAKAN KEP 95 84 95 98 94 95 80 86 81 89.8 

5 EVALUASI KEP 90 68 93 95 88 90 60 73 63 80.0 

6 

CATATAN 

ASKEP 100 100 100 100 91 100 99 100 98 98.7 

RATA- RATA 87.5 63.7 89.7 93.8 87.2 90.8 58.0 69.0 57.7 77.5 
Sumber: Unit Mutu Keperawatan RS Islam Jemursari 
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Indikator mutu RS Islam Jemursari untuk kelengkapan pendokumentasian 

asuhan keperawatan adalah 80%. Dari tabel 1.1 diketahui bahwa di RS Islam 

Jemursari pada bulan Januari-September 2014 prosentase pendokumentasian 

asuhan keperawatan yang berada di ruang Zahira sebesar 87,5%; ruang Teratai 

sebesar 63,7%; ruang IPI sebesar 89,7%; ruang Mawar sebesar 93,8%; ruang 

Neonatus sebesar 87,2; ruang Melati sebesar 90,8%; ruang Azzara I sebesar 58%; 

ruang Dahlia sebesar 69%; dan ruang Azzara II sebesar 57,7%. Jadi kelengkapan 

pendokumentasian asuhan keperawatan yang masih berada di bawah standar 

indikator mutu rumah sakit berada di ruang Teratai, ruang Azzahra I, ruang 

Dahlia, dan ruang Azzahra II.  Ruangan yang sudah memenuhi standar indikator 

mutu rumah sakit adalah ruang Zahira, ruang IPI, ruang Mawar, ruang Neonatus, 

dan ruang Melati. 

5 
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Tabel 1.2 Informasi jumlah perawat, BOR dan jumlah pasien di Ruang Rawat Inap RS Islam Jemursari bulan November 2014 

NO 
ASPEK 

INFORMASI 

RUANG RAWAP INAP RSI JEMURSARI   

ZAHIRA 
TERATA

I 
IPI MAWAR NEONATUS MELATI 

AZZARA 

1 
DAHLIA 

AZZARA 

2 

1 

JUMLAH 

PERAWAT 13 19 21 21 17 20 23 25 20 

2 BOR (%) 36,33 42,74 51,67 77,06 68,52 56,67 63,70 73,65 58,62 

3 JUMLAH PASIEN 41 88 120 580 485 178 250 189 187 

4 JUMLAH BED 10 20 11 17 18 31 36 32 27 
Sumber: Unit Rekam Medis RS Islam Jemursari 

 Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa jumlah perawat di masing-masing ruangan berbeda. Jumlah terbanyak di ruangan 

Dahlia yaitu 25 orang dan yang paling sedikit di ruang Zahira dengan jumlah 13 orang. Jumlah perawat disesuaikan dengan jumlah 

tempat tidur yang ada di masing-masing ruangan. Jumlah kunjungan pasien di bulan November 2014 terbanyak ada di ruang Mawar 

dan jumlah kunjungan paling sedikit ada di ruang Zahira. Nilai BOR yang terbesar ada di ruangan Mawar yaitu 77,06% dan yang 

paling kecil ada di ruangan Zahira yaitu 33,36%. Ada 5 (lima) dari 9 (sembilan) ruangan yang nilainya tidak memenuhi standar BOR. 
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Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 bisa disimpulkan beberapa ruangan 

tidak memenuhi standar indikator mutu rumah sakit dalam kelengkapan 

pendokumentasian asuhan keperawatan dan tidak memenuhi nilai standar BOR. 

Dokumen asuhan keperawatan merupakan tolok ukur kinerja perawat terhadap 

standar asuhan keperawatan. RS Islam Jemursari menggunakan model tim dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan di ruang rawat inap. Pelaksanaan teamwork  

yang baik bisa memberikan andil besar dalam memberikan mutu pelayanan 

terhadap pasien. Jadi efektifitas teamwork perawat mempunyai hubungan 

terhadap kinerja perawat dalam hal kelengkapan pendokumentasian asuhan 

keperawatan maupun pelayanan perawatan terhadap pasien. Berdasar latar 

belakang di atas, permasalahan yang diangkat adalah rendahnya capaian 

kelengkapan pendokumentasian asuhan keperawatan di RS Islam Jemursari pada 

bulan Januari-September 2014 yaitu di ruang Teratai sebesar 63,7%; ruang Azzara 

I sebesar 58%; ruang Dahlia sebesar 69%; dan ruang Azzara II sebesar 57,7% 

yang belum mencapai Indikator mutu RS Islam Jemursari untuk kelengkapan 

pendokumentasian asuhan keperawatan sebesar 80% dan rendahnya nilai capaian 

BOR di ruang Zahira, Teratai, IPI, Melati, dan Azzahra II pada bulan November 

2014. 
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1.2 Identifikasi Penyebab Masalah 

Identifiaksi penyebab masalah bisa digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah 
 

Beberapa faktor yang kemungkinan menyebabkan ketidaklengkapan 

pendokumentasian asuhan keperawatan dan rendahnya capaian BOR di ruang 

rawat inap RS Islam Jemursari Surabaya adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Individu 

Perawat merupakan tenaga kesehatan yang terlibat langsung dan 

mempunyai tanggungjawab dalam proses pendokumentasian asuhan 

keperawatan. Adapun faktor individu yang berpengaruh terhadap proses 

pendokumentasian asuhan keperawatan, sebagai berikut: 

a. Pendidikan 

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pengetahuan. Semakin tinggi 

pendidikan maka pengetahuan yang dimiliki menjadi semakin bertambah 

Faktor Individu 
1. Pendidikan 
2. Pengetahuan 
3. Masa kerja 
4. Pengalaman 
5. Kepatuhan 
6. Motivasi 
 
  
 

Masalah yang diangkat: 
1. Rendahnya capaian 

kelengkapan 
pendokumentasian asuhan 
keperawatan di RS Islam 
Jemursari pada bulan Januari-
September 2014 di ruang 
Teratai sebesar 63,7%; ruang 
Azzara I sebesar 58%; ruang 
Dahlia sebesar 69%; dan ruang 
Azzara II sebesar 57,7% yang 
belum mencapai Indikator 
mutu RS Islam Jemursari untuk 
kelengkapan 
pendokumentasian asuhan 
keperawatan sebesar 80% 

2. Rendahnya capaian BOR di di 
ruang Zahira, Teratai, IPI, 
Melati, dan Azzahra II pada 
bulan November 2014 

Faktor Organisasi 
1. Sumber daya 
2. Struktur 

Organisasi 
3. Desain 

Pekerjaan 
4. Kebijakan 
 

Faktor Teamwork 
(Salas, Sims and 
Burke’s conceptual 
framework) 
1. Team leadership 
2. Team orientation 
3. Mutual 

performance 
monitoring 

4. Backup behavior 
5. Adaptability 
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pula, sehingga perawat bisa menjalankan tugasnya secara optimal. Tugas 

pendokumentasian asuhan keperawatan tidak ada yang terlewat dan 

capaian BOR bisa ideal. 

b. Pengetahuan  

Pengetahuan adalah kumpulan informasi yang dipahami, diperoleh dari 

proses belajar selama hidup dan dapat digunakan sewaktu – waktu sebagai 

alat penyesuaian diri baik terhadap diri sendiri maupun lingkungannya. 

Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan perilaku perawat dalam 

menjalankan tugasnya. Semakin luas pengetahuan perawat maka 

kelengkapan pendokumentasian perawat akan bisa dilaksanakan dengan 

optimal dan capaian BOR bisa ideal. 

c. Masa Kerja 

 Masa kerja biasanya dikaitkan dengan waktu mulai bekerja, dimana 

pengalaman kerja juga ikut menentukan kinerja seseorang. Semakin lama 

masa kerja maka kecakapan akan lebih baik karena sudah menyesuaikan 

diri dengan pekerjaanya. Pendokumentasian asuhan keperawatan akan 

lebih baik dan capaian BOR bisa ideal jika didukung dengan masa kerja 

perawat. 

d. Pengalaman  

 Pengalaman sangat erat dengan masa kerja. Masa kerja yang panjang 

memberikan pengalaman lebih banyak dalam pendokumentasian asuhan 

keperawatan. Semakin memiliki pengalaman yang banyak maka semakin 
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terampil, sehingga pendokumentasian asuhan keperawatan semakin 

optimal dan capaian BOR bisa ideal. 

e. Kepatuhan  

 Kepatuhan perawat yang melakukan pendokumentasian asuhan 

keperawatan dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan peraturan dan 

format yang sudah disediakan berpengaruh terhadap kelengkapan 

pendokumentasian. Semakin baik kepatuhan perawat maka kelengkapan 

pendokumentasian asuhan keperawatan akan semakin baik dan capaian 

BOR bisa ideal. 

f. Motivasi 

 Motivasi merupakan faktor yang berasal dari internal individu dan 

berperan penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang dalam 

melakukan aktivitas. Motivasi ini dipengaruhi oleh doronagn dari dalam 

diri sendiri maupun dari orang lain. Hal ini tergantung dari kepribadian 

yang bersangkutan. Semakin tinggi motivasi perawat maka kinerja 

semakin bagus sehingga pendokumentasian asuhan keperawatan bisa 

optimal dan capaian BOR bisa ideal. 

2. Faktor Organisasi 

a. Sumber Daya 

Sumber daya merupakan fasilitas atau perlengkapan yang dibutuhkan 

dalam menjalankan setiap proses organisasi. Adanya sumber daya yang 

lengkap dan memiliki kualitas bagus akan mendukung setiap kegiatan 
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khususnya dalam pendokumentasian asuhan keperawatan sehingga bisa 

meminimalisir ketidaklengkapan dan capaian BOR bisa ideal. 

b. Struktur Organisasi 

Penyusunan struktur organisasi yang sistematis dapat mempermudah 

pelaksanaan tugas termasuk dalam pendokumentasian asuhan keperawatan 

sehingga pendokumentasian asuhan keperawatan bisa lengkap dan capaian 

BOR bisa ideal.  

c. Desain Pekerjaan 

Adanya desain pekerjaan membantu dalam menempatkan setiap individu 

untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki berdasarkan 

kualifikasi yang dibutuhkan. Desain pekerjaan yang tepat dapat 

mempengaruhi kinerja individu untuk bekerja secara optimal sehingga 

kelengkapan pendokumentasian asuhan keperawatan bisa terjadi dan 

capaian BOR bisa ideal. 

d. Kebijakan 

Setiap organisasi tidak lepas dari kebijakan, beberapa kebijakan yang 

berkaitan erat dengan proses pendokumentasian asuhan keperawatan dan 

capaian BOR antara lain SOP (Standard Operating Procedure) dan job 

description. 

3. Faktor Teamwork  

Faktor Teamwork menurut Salas, Sims, dan Burke dibagi menjadi 5 dimensi, 

yaitu: 
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a) Team leadership 

Kepemimpinan dalam tim merupakan faktor utama yang mempengaruhi 

keberhasilan tim. Peran pemimpin memastikan dimana semuanya harus 

berjalan sesuai dengan tugas dan prioritas masing-masing. Seorang 

pemimpin harus ada dan mampu memberikan pandangan terhadap tugas 

serta dapat melakukan peran ini secara efektif. Peran pemimpin bukan 

hanya berkaitan dengan sumber daya, seperti: membangun dan 

memelihara sebuah atmosfer kerja yang positif, motivatif, dan 

memberikan umpan balik, tetapi pemimpin juga dituntut untuk 

memperbarui anggota tim agar berada dalam situasi kerja yang kondusif 

dan mendorong untuk aktif merespon terhadap pekerjaannya.   

b) Team orientation 

Setiap  anggota  tim  harus  memahami  tujuan  tim  secara  jelas  dan  

memiliki   kemauan  untuk  mewujudkannya.  Tujuan  tim  merupakan  

capaian  bersama  dimana  tujuan  itu  pada  akhirnya  akan  mendorong  

terwujudnya  kerjasama  dalam  tim dan meningkatkan motivasi dalam 

bekerja.  Terwujudnya kerjasama  dalam  tim  mampu meningkatkan  

prestasi,  produktivitas,  dan  menciptakan  hubungan  kerja yang positif 

diantara sesama anggotanya. Inisiasi dalam kelompok mendorong individu 

untuk meningkatkan kinerja anggota tim yang lain. 

c) Mutual performance monitoring 

Anggota tim yang efektif dapat saling memantau kinerja anggota tim yang 

lain untuk mengetahui apakah ada kesalahan atau kesulitan. Anggota tim 
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harus mampu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh anggota lain untuk 

mengkoordinasikan kegiatan tim. Pemantauan kinerja antar anggota dalam 

tim dan saling mempengaruhi harus terwujud secara merata dalam tim.  

Apabila kondisi ini hanya dipusatkan pada beberapa orang anggota tim 

saja maka kemungkinan efektifitas tim, komunikasi dan kohesivitas tim 

akan menjadi berkurang. 

d) Backup behavior 

Backup behavior merupakan bentuk kelanjutan dari monitoring kinerja 

antar anggota tim untuk membantu mencegah atau mengurangi kesalahan 

jika ada anggota yang mengalami kesulitan. Para anggota tim akan 

membantu melakukan atau menyelesaikan tugas bagi anggota tim yang 

lain atau dalam bentuk masukan kepada anggota tim.  

e) Adaptability 

Seperti disebutkan sebelumnya, situasi dalam kerja tim dapat berubah 

dengan cepat, terutama pada kondisi darurat. Anggota tim harus mampu 

beradaptasi dengan mengubah prioritas tugas, beralih tugas maupun 

strategi. Anggota  tim  juga harus  mampu  untuk  berinteraksi  dengan  

anggota  tim  lainnya secara  efektif  sehingga  membuat  efektifitas  

interpersonal  anggota  tim  menjadi meningkat. 

1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1.3.1  Pembatasan masalah 

Pada penelitian ini tidak semua faktor diteliti. Batasan masalah dalam 

penelitian ini menitikberatkan pada faktor teamwork yang mencakup team 
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leadership, team orientation, mutual performance monitoring, backup behavior, 

dan adaptability terhadap kinerja ruang rawat inap yaitu kelengkapan 

pendokumentasian asuhan keperawatan dan indikator mutu pelayanan rumah sakit 

(BOR, ALOS, NDR, dan GDR). 

1.3.2  Rumusan masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi : 

1. Bagaimanakah gambaran kinerja ruang dalam kelengkapan 

pendokumentasian asuhan keperawatan dan indikator mutu pelayanan 

rumah sakit (BOR, ALOS, NDR, dan GDR) pada setiap tim di ruang rawat 

inap RS Isalm Jemursari Surabaya? 

2. Bagaimanakah gambaran faktor teamwork pada setiap tim di ruang rawat 

inap RS Islam Jemursari Surabaya? 

3. Bagaimana hubungan team leadership, team orientation, mutual 

performance monitoring, backup behavior, dan adaptability terhadap 

kinerja ruang rawat inap di RS Islam Jemursari Surabaya?  

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

faktor teamwork dari Salas, Sims, dan Burke terhadap kinerja ruang rawat inap di 

RS Islam Jemursari Surabaya. 

1.4.2  Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi kinerja ruang dalam kelengkapan pendokumentasian 

asuhan keperawatan dan indikator mutu pelayanan rumah sakit (BOR, 
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ALOS, NDR, dan GDR) pada setiap tim di ruang rawat inap RS Islam 

Jemursari Surabaya  

2. Mengidentifikasi faktor teamwork pada setiap tim di ruang rawat inap RS 

Islam Jemursari Surabaya  

3. Menganalisis hubungan hubungan team leadership, team orientation, 

mutual performance monitoring, backup behavior, dan adaptability 

terhadap kinerja ruang rawat inap di RS Islam Jemursari Surabaya  

1.4.3  Manfaat penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini dibagi dalam tiga hal. Manfaat bagi 

organisasi, manfaat bagi institusi kampus dan manfaat bagi peneliti. 

1.4.3.1 Manfaat bagi organisasi 

Dapat mengevaluasi praktik pendokumentasian asuhan keperawatan dan 

indikator mutu pelayanan rumah sakit (BOR, ALOS, NDR, dan GDR) sebagai 

bahan pertimbangan untuk memperbaiki kinerja tim perawat dalam menghadapi 

tuntutan perkembangan pelayanan dan persaingan 

1.4.3.2 Manfaat bagi institusi kampus 

Memberi informasi tentang faktor teamwork yang berhubungan dengan 

kinerja ruang rawat inap dalam pendokumentasian asuhan keperawatan dan 

indikator mutu pelayanan rumah sakit (BOR, ALOS, NDR, dan GDR) yang bisa 

digunakan sebagai bahan pustaka serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi 

peneliti selanjutnya 
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1.4.3.3 Manfaat bagi peneliti  

Manfaat bagi peneliti adalah dapat mengaplikasikan ilmu kesehatan 

masyarakat yang telah didapat dalam perkuliahan serta meningkatkan kemampuan 

dalam menganalisis faktor teamwork terhadap kinerja ruang rawat inap.  
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