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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting 

dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk 

dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang sudah 

ditentukan (Depkes RI, 2007).  

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran dan 

kesehatan, maka pelayanan kesehatan dituntut untuk menjadi lebih baik. 

Pendekatan mutu pelayanan menjadi salah satu strategi penting yang tidak bisa 

diabaikan oleh para penentu kebijakan di bidang kesehatan (Sabarguna, 2004) 

Mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dapat 

memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat 

kepuasan rata-rata serta penyelengara yang sesuai dengan standart dan kode etik 

profesi (Azrul Azwar, 1996). 

Mutu pelayanan yang baik juga didukung dengan peningkatan kinerja 

secara terus-menerus demi mencapai tujuan suatu organisasi.  Kinerja merupakan 

hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan 

kiteria yang telah ditetapkan bersama (Stephen Robbins dalam Rai, 2008). Kinerja 

rumah sakit dapat diukur menggunakan indikator salah satunya indkator mutu 

pelayanan rumah sakit. 
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Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai gambaran tentang kinerja 

organisasi. Dengan kata lain, indikator harus dipilih yang representatif terhadap 

kinerja perusahaan. Sedangkan metode pengukuran harus mampu secara tepat 

mengukur pencapaian perusahaan untuk masing-masing indikator kinerja, dan 

praktis serta ekonomis untuk digunakan. Indikator kinerja rumah sakit 

ditunjukkan dalam tabel 1.1 berikut. 

 
Tabel 1.1 Nilai Indikator Kinerja Unit Rawat Inap RSUD Prof. Dr. Soekandar 

Mojosari tahun 2011, 2012, 2013,dan 2014 
 

No. Indikator 
Kinerja 

Tahun Rata-Rata Batasan 
Ideal 2011 2012 2013 2014 

1. BOR (%) 91,11 76,97 77,83 79,67 81,39 75-85 
2. AVLOS (hari) 4,8 3,9 3,9 4,2 4,2 3-12 
3. TOI (hari) 1,1 1,5 2 1,2 1,4 1-3 
4. BTO (kali) 70,09 72,63 67,79 73,87 71,15 40-50 

Sumber: Bagian Sistem Informasi Manajemen RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari 

 
 Menurut tabel 1.1, AVLOS dan TOI RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari 

termasuk dalam kategori ideal jika dibandingkan dengan batasan ideal. Nilai 

AVLOS cenderung stabil meskipun pada tahun 2012 mengalami penurunan dari 

tahun sebelumnya. Dalam kurun empat tahun terakhir niali BOR dan BTO masih 

dalam rentan yang cukup tinggi. Nilai BOR berada di atas batasan ideal meskipun 

sempat mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2012. Tingginya angka 

BOR dikuti dengan  nilai BTO yang cenderung besar dalam setiap tahunnya yakni 

sebesar 70,09 pada tahun 2011, 72, 63 pada tahun 2012, 67,79 pada tahun 2013, 

dan 73,87 pada tahun 2014. 
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Dalam mengukur kinerja suatu organisasi atau satu unit pelayanan medis 

banyak alat ukur yang digunakan untuk membantu mempermudah pengukuran. 

Alat ukur tersebut diantaranya Balance Scorecard, Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001, dan Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) yang masing-

masing memiliki perbedaan seperti pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 1.2 Macam-macam alat ukur kinerja dengan kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. 
 

No. Balance Scorecard 

 

Sistem Manajemen 
Mutu ISO 9001 

 

Malcolm Baldrige 

National Quality Award 

(MBNQA) 
1. Membutuhkan  

parameter yang 
banyak  
 

Masih merupakan  
prosedur-prosedur  
mutu (belum bisa  
dipakai sebagai 
ukuran  
kinerja)  
 

Merupakan panduan  
manajemen dan  
pengukuran kinerja yang  
komprehensif dalam  
meningkatkan kinerja  
organisasi untuk 
mencapai  
keunggulan  

2. Mengukur kinerja 
yang  
sesuai dengan 
kebutuhan  
bisnis global, kurang  
sesuai untuk 
pengukuran  
kinerja pada 
perguruan  
tinggi  

Hasil penilaian tidak  
berupa angka  
 

Terdiri dari 7 (tujuh)  
kriteria dan banyak  
kesesuaian dengan 
standar  
akreditasi BAN-PT  
 

 

Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing alat ukur 

kinerja maka Malcolm Baldrige merupakan pilihan yang tepat untuk mengukur 

kinerja unit rawat inap RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari. Kriteria Malcolm 

Baldrige memiliki fokus pada keunggulan kinerja untuk keseluruhan organisasi 

dalam kerangka manajerial yang menyeluruh, dan mengidentifikasi dan 
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menelusuri semua hasil-hasil organisasi yaitu pelanggan, produk/ jasa, keuangan, 

sumber daya manusia dan efektivitas organisasi (Dewantara, 2009). 

Rumah sakit sebagai suatu unit pelayanan medis tentunya tak lepas dari 

pengobatan dan perawatan penderita-penderita dengan kasus penyakit infeksi. 

Infeksi yang muncul selama seseorang tersebut dirawat atau setelah selesai 

dirawat disebut infeksi nosokomial (Darmadi, 2008). 

Salah satu indikator mutu pelayanan medik di rumah sakit adalah angka 

kejadian infeksi nosokomial. Izin operasional sebuah rumah sakit dapat dicabut 

karena tingginya angka kejadian infeksi nosokomial. Bahkan pihak asuransi tidak 

mau membayar biaya yang ditimbulkan akibat infeksi nosokomial sehingga pihak 

penderita sangat dirugikan (Darmadi, 2008). 

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi selama penderita dirawat di 

rumah sakit serta infeksi tersebut sebelumnya tidak ada atau tidak dalam masa 

inkubasi penyakit infeksi tersebut. Pada umumnya infeksi nosokomial terjadi 

setelah 48-72 jam penderita dirawat di rumah sakit sampai 10 hari setelah 

penderita pulang. 

Infeksi nosokomial terjadi karena adanya transmisi mikroba patogen yang 

bersumber dari lingkungan rumah sakit dan perangkatnya. Akibat lainnya yang 

juga cukup merugikan adalah hari rawat penderita yang bertambah, beban biaya 

menjadi semakin besar, serta merupakan bukti bahwa manajemen pelayanan 

medis rumah sakit kurang bermutu (Darmadi, 2008).  

Terjadinya penyebaran nosokomial disebabkan adanya interaksi 

diantara ketiga pokok di rumah sakit yaitu host, agent, dan environment 
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sehingga prinsip pencegahannya adalah dengan memutuskan mata rantai 

interaksi (transmisi) ketiga elemen tersebut, karena untuk mengontrol 

ketiganya cukup sulit, maka sasaran yang paling mudah adalah dengan cara 

mengontrol transmisi, misalnya dengan meningkatkan pengetahuan personil 

rumah sakit tentang infeksi nosokomial, bagi penderita yang dirawat, 

melakukan semua prosedur kerja dengan benar dan sempurna baik SOP 

(Standart Operational Procdure) perawatan, tindakan serta penggunaan atau 

pemilihan alat yang baik juga merupakan cara untuk mencegah infeksi 

nosokomial (Hasbullah, 1993). 

Di Indonesia kejadian infeksi nosokomial pada jenis atau tipe rumah sakit 

sangat beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Depkes RI pada tahun (2004) 

diperoleh data proporsi kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah 

dengan jumlah pasien 1.527 orang dari jumlah pasien beresiko 160.417 (55,1%), 

sedangkan untuk rumah sakit swasta dengan jumlah pasien 991 pasien dari jumlah 

pasien beresiko 130.047 (35,7%).  

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr.Soekandar merupakan 

rumah sakit pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto tipe B yang memiliki 202 

Tempat Tidur (TT) dengan tingkat hunian atau Bed Occupancy Rate  (BOR) yang 

tinggi yakni 77,80% pada tahun 2013. Kejadian infeksi nosokomial di RSUD 

Prof. Dr. Soekandar masih menjadi permasalahan yang kompleks. Dalam periode 

tahun 2011 hingga tahun 2014, angka kejadian infeksi nosokomial masih cukup 

tinggi. Persentase kejadian infeksi nosokomial ditunjukkan dalam tabel 1.3 

berikut.   
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Tabel 1.3 Persentase kejadian infeksi nosokomial di unit rawat inap tahun 2011-
2014 RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari 

 

Sumber:  Bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Prof. Dr. Soekandar Mojosari 
 
 

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa kejadian infeksi nosokomial 

di RSUD Prof. Dr. Soekandar dari tahun 2011 sampai tahun 2014 masih sangat 

tinggi. Angka tersebut masih jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh Depkes 

untuk angka infeksi nosokomial yakni ≤ 1,5% dalam setiap tahun. Terlihat pada 

tabel bahwa dalam setiap tahun angka tersebut tidak mengalami penurunan namun 

yang terjadi adalah peningkatan secara perlahan.  

Seiring dengan perkembangan waktu, jumlah pasien terinfeksi nosokomial 

semakin meningkat. Peningkatan tersebut dimulai dari tahun 2012 dari jumlah 

awal sebanyak 571 pasien terinfeksi nosokomial menjadi 615. Kondisi tersebut 

terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam setiap tahunnya. Pada 

tahun 2014 terjadi penurunan jumlah pasien terinfeksi nosokomial. Namun 

penurunan tersebut belum cukup signifikan dikarenakan angka persentase yang 

diperoleh masih jauh dibawah standar yang ditetapkan Kepmenkes. Kejadian 

infeksi nosokomial diperjelas dari hasil pencatatan setiap bulan dalam kurun 

waktu empat tahun terakhir pada tabel 1.4 berikut. 

 

No. Tahun Jumlah 
Pasien 

Pasien 
Terinfeksi 

Nosokomial 

% Infeksi 
Nosokomial 

Kepmenkes Nomor: 
129/Menkes/SK/II/2008 

1. 2011 6637 571 8,60% 

≤ 1,5% 
2. 2012 4963 615 12,39% 
3. 2013 6746 853 12,64% 
4. 2014 6461 811 12,55% 
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Tabel 1.4 Jumlah dan persentase pasien terinfeksi nosokomial berdasarkan bulan 
dalam kurun waktu empat periode terakhir di unit rawat inap RSUD 
Prof. Dr. Soekandar Mojosari 

 

Sumber: Bagian Sistem Informasi Manajemen RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari 

 
Tabel 1.4 menjelaskan jumlah pasien terinfeksi nosokomial setiap bulan 

dalam kurun waktu empat periode. Pada tahun 2011 jumlah pasien terinfeksi 

nosokomial terendah terjadi pada bulan februari. Sedangkan jumlah pasien 

terinfeksi nosokomial terbanyak dalam empat periode tarakhir terjadi pada bulan 

oktober tahun 2013 yaitu sebanyak 88 pasien terinfeksi nosokomial. 

Berdasarkan tabel 1.3 dan 1.4, maka masalah yang diangkat pada 

penelitian ini adalah tingginya angka kejadian infeksi nosokomial di Rumah Sakit 

Prof. Dr. Soekandar Mojosari dalam empat periode terakhir yakni dimulai tahun 

2011 (8,60%), tahun 2012 (12,39%), tahun 2013 (12,64%), dan tahun 2014 

(12,55%). Angka tersebut melebihi standar yang telah ditetapkan oleh Depkes 

yakni sebesar ≤ 1,5%. 

 

  Pasien Terinfeksi Nosokomial 
No. Bulan 2011 2012 2013 2014 

  n % N % n % n % 
1. Januari 52 9,10 65 10,56 62 7,26 57 7,02 
2. Februari 28 4,90 34 5,52 65 7,62 64 7,89 
3. Maret 37 6,47 27 4,39 67 7,85 64 7,89 
4. April 48 8,40 34 5,52 78 9,14 75 9,24 
5. Mei 57 9,98 81 13,10 61 7,15 59 7,27 
6. Juni 53 9,28 80 13,00 68 7,97 61 7,52 
7. Juli 52 9,10 66 10,73 64 7,50 62 7,64 
8. Agustus 61 10,68 60 9,75 65 7,62 63 7,76 
9. September 43 7,53 30 4,87 79 9,26 75 9,24 
10. Oktober 53 9,28 41 6,67 88 10,31 83 10,23 
11. November 45 7,88 33 5,36 82 9,61 80 9,86 
12. Desember 42 7,35 64 10,40 74 8,67 68 8,38 

Jumlah 571 100,00 615 100,00 853 100,00 811 100,00 
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1.2 Identifikasi Penyebab Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Identifikasi Tingginya Angka Infeksi Nosokomial di RSUD Prof. Dr. 
Soekandar Mojosari 

Tingginya angka 
infeksi nosokomial di 
Rumah Sakit Prof. 
Dr. Soekandar 
Mojosari dalam 
empat periode 
terakhir yakni:  
tahun 2011 (8,60%) 
tahun 2012 (12,39%)  
tahun 2013 (12,64%) 
tahun 2014 (12,55%) 

Faktor Lingkungan Organisasi 
1. Pesaing 
2. Kondisi Perumahsakitan 
3. Kebijakan Pemerintah 

Profil Organisasi 
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya 

Organisasi 
2. Struktur Organisasi 
3. Jenis Pelayanan 
4. Fasilitas, Peralatan, dan Teknologi 
5. Keunggulan Organisasi dan Posisi 

Kompetitif 

Kepemimpinan 
1. Penerapan Profil Organisasi 
2. Peraturan dan Kebijakan 
3. Tata Kelola Organisasi 
4. Komunikasi 
5. Tanggung Jawab Sosial 

 
Manajemen Organisasi 
1. Planning 
2. Organizing 
3. Actuating 
4. Coordinating 
5. Evaluating 

Sumber Daya Manusia 
1. Job Description dan Job 

Spesification 
2. Iklim Kerja 
3. Keterikatan SDM 
4. Pelatihan Peningkatan 
5. Keterampilan SDM 
6. Pengadaan Evaluasi Rutin 

Kegiatan Operasional 
1. Sistem Kerja 
2. Proses Kerja 
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 Berdasarkan gambar 1.1 dapat diuraikan secara garis besar masalah yang 

akan diangkat pada penelitian ini adalah tingginya angka kejadian infeksi 

nosokomial di Rumah Sakit Prof. Dr. Soekandar Mojosari dalam empat periode 

terakhir yakni dimulai tahun 2011 (8,60%), tahun 2012 (12,39%), tahun 2013 

(12,64%), dan tahun 2014 (12,55%). Angka tersebut melebihi standar yang telah 

ditetapkan oleh Depkes yakni sebesar ≤1,5% yang kemungkinan dipengaruhi oleh 

faktor organisasi, faktor Sumber Daya Manusia Organisasi, dan faktor 

lingkungan. 

 
1.2.1 Faktor Organisasi 

 Faktor Organisasi yang berpengaruh pada kinerja unit rawat inap antara 

lain profil organisasi, kepemimpinan, manajemen organisasi, Sumber Daya 

Manusia organisasi, dan kegiatan operasional organisasi. Faktor terwsebut akan 

dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut. 

 
1.2.1.1 Profil Organisasi 

 Profil organisasi menggambarkan citra suatu organisasi serta dapat sebagi 

arah suatu organisasi. Profil organisasi disusun berdasarkan gambaran ideal suatu 

organisasi pada umumnya dengan ciri khusus sehingga dapat membedakan 

organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. 

 
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Organisasi 

 Visi merupakan suatu keadaan yang diimpikan yang menggambarkan 

sebuah organisasi akan dibentuk sedangkan misi adalah cara suatu organisasi 

mengimplementasikan visi dimana secara singkat misi menunjukkan “apa yang 
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dilakukan”. Visi merupakan tujuan jangka panjang suatu organisasi. Visi, misi, 

dan tujuan organisasi akan mengarahkan kemana organisasi tersebut melangkah. 

Apabila visi, misi, dan tujuan yang telah di buat oleh RSUD Prof. Dr. Soekandar 

Mojosari terwujud maka dapat dikatakan kinerja RSUD Prof. Dr. Soekandar 

Mojosari optimal. 

 Budaya memiliki peranan mengatasi masalah integrasi yang terdapat di 

dalam organisasi dengan cara meningkatkan kemampuan dan pemahaman anggota 

organisasi dalam pentingnya hubungan antar personal, keterampilan 

berkomunikasi, kesepakatan dan konsensus internal, serta pemahaman adanya 

sanksi dan imbalan. Budaya organisasi yang telah melekat pada diri setiap 

karyawan RSUD dapat memacu kinerja menuju arah yang lebih baik. 

 
2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi menggambarkan alur suatu sistem yakni sistem 

pelaporan, tanggung jawab, dan wewenang antar anggota yang ada dalam suatu 

organisasi. Menurut Simanjutak (2011) struktur organisasi harus dapat 

memberikan kejelasan mekanisme kerja dan arus informasi serta menjamin 

efektivitas pengawasan. Kinerja RSUD Prof Dr Soekandar Mojosari dapat 

terwujud secara optimal apabila tedapat kejelasan sistem pelaporan, tanggung 

jawab, serta wewenang antar anggota dan unit yang ada di rumah sakit. 

 
3. Jenis Pelayanan 

Pelayanan yang terdapat di RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari 

dibedakan menjadi tiga yakni pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan 
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penunjang medis. Setiap jenis pelayanan yang ada ditawarkan dengan mekanisme 

pelayanan yang terpadu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di 

Mojosari. Kinerja pelayanan yang efektif dan efisien adalah yang dapat 

memberikan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen serta 

sumber daya yang dimiliki. 

 
4. Fasilitas, Peralatan, dan Teknologi 

  Fasilitas dan peralatan medis penunjang yang dimiliki oleh rumah sakit 

dapat mempengaruhi tingkat pemanfaatan rumah sakit. Semakin lengkap 

ketersediaan fasilitas yang ada di rumah sakit maka semakin tinggi nilai rumah 

sakit sehingga kemungkinan kebutuhan pelayanan kesehatan yang diinginkan oleh 

pasien dapat terpenuhi. Penelitian yang dilakukan oleh Subroto (2008) 

menunjukkan ada hubungan yang positif dan signifikan antara fasilitas kerja 

dengan kinerja karyawan dimana fasilitas kerja yang memadai akan 

mempengaruhi kinerja karyawan itu sendiri. Fasilitas non medis akan 

mempengaruhi performa karyawan sehingga dapat mempengaruhi kinerja unit 

yang ada di rumah sakit. Teknologi yang berkembang dan inovatif dapat menarik 

pasien karena faktor kenyamanan yang diberikan membuat pasien merasa 

kebutuhan dapat diberikan secara optimal sehingga dapat berpengaruh pada 

kinerja RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari. 

 
5. Keunggulan Organisasi dan Posisi Kompetitif 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keunggulan suatu rumah sakit 

yaitu  waktu tunggu pasien untuk mendapatkan pelayanan medis. Selain itu 
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kemampuan berinovasi secara terus menerus juga dapat memungkinkan posisi 

rumah sakit lebih unggul daripada yang lain. Keunggulan ini dapat meningkatkan 

daya saing dengan rumah sakit atau pelayanan kesehatan lain sehingga dapat 

menarik peluang kerjasama dengan pihak yang berkompeten. 

 
1.2.1.2 Kepemimpinan 

 Kepemimpinan sangat besar peranannya dalam keberlangsungan suatu 

organisasi, tidak terkecuali rumah sakit. Hasil keputusan manajerial dapat 

memberikan dampak besar baik terhadap unit terkecil dari rumah sakit maupun 

lingkup rumah sakit secara keseluruhan.  

Menurut Tead; Terry; Hoyt (dalam Kartono, 2003) Pengertian 

Kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau 

bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk 

membimbing orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan kelompok. 

Setiap pemimpin memiliki tipe tersendiri dalam memimpin sebuah organisasi 

yang dinaunginya. Macam-macam tipe kepemimpinan akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

 
1. Kepemimpinan Kharismatis 

Tipe kepemimpinan karismatis memiliki kekuatan energi, daya tarik dan 

pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia 

mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang 

bisa dipercaya. Kepemimpinan kharismatik dianggap memiliki kekuatan ghaib 

(supernatural power) dan kemampuan yang superhuman, yang diperolehnya 
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sebagai karunia Yang Maha Kuasa. Kepemimpinan yang kharismatik memiliki 

inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. Totalitas 

kepemimpinan kharismatik memancarkan pengaruh dan daya tarik yang amat 

besar. 

 
2. Kepemimpinan Otoriter / Authoritarian 

Tipe pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang 

diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung 

jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan 

hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. 

 
3. Kepemimpinan Demokratis / Democratic 

Tipe kepemimpinan demokratis merupakan tipe pemimpin yang 

memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada 

permasalahan selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. 

Dalam tipe kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak informasi 

tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. 

 
4. Kepemimpinan Bebas / Laissez Faire 

Pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil di mana para 

bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang 

dihadapi. 
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5. Tipe Kepemimpinan Paternalistis / Maternalistik 

Kepemimpinan paternalistik lebih diidentikkan dengan kepemimpinan 

yang kebapakan dengan sifat-sifat sebagai berikut:  

1. mereka menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum dewasa, 

atau anak sendiri yang perlu dikembangkan, 

2. mereka bersikap terlalu melindungi,  

3. mereka jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil 

keputusan sendiri,  

4. mereka hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

berinisiatif, 

5. mereka memberikan atau hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada 

pengikut atau bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas 

mereka sendiri,  

6. selalu bersikap maha tahu dan maha benar. 

 
6. Tipe Kepemimpinan Administratif / Eksekutif 

Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang mampu 

menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Pemimpinnya biasanya 

terdiri dari teknokrat dan administratur yang mampu menggerakkan dinamika 

modernisasi dan pembangunan. Oleh karena itu dapat tercipta sistem administrasi 

dan birokrasi yang efisien dalam pemerintahan. Pada tipe kepemimpinan ini 

diharapkan adanya perkembangan teknis yaitu teknologi, industri, manajemen 

modern dan perkembangan sosial ditengah masyarakat. 
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 Seorang pemimpin selain memiliki tipe tersendiri dalam mempimpin 

organisasinya, pemimpin juga memiliki tugas dan tanggungjawab dalam 

penerapan profil organisasi, penentuan peraturan dan kebijakan, tata kelola 

organisasi, memiliki komunikasi yang baik, dan tanggungjawab sosial sebagai 

seorang pemimpin. Secara keseluruhan akan dijelaskan berikut ini. 

 
1. Penerapan Profil Organisasi 

  Penerapan profil organisasi RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari 

dilakukan secara aktif oleh pimpinan rumah sakit kepada seluruh stakeholders 

baik pasien, karyawan maupun mitra kerja rumah sakit. Pimpinan rumah sakit 

menerapkan dan menyebarkan visi,  misi, tujuan, budaya, serta nilai sehingga 

dapat tertanam dalam diri stakeholders terutama pada karyawan. Hal ini 

dimaksudkan agar karyawan dapat bekerja secara profesional dan optimal. 

 
2. Peraturan dan Kebijakan 

 Pimpinan RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari berkomitmen terhadap 

hukum dan etika yang berlaku serta mendorong seluruh anggota organisasi untuk 

berperilaku taat hukum dan etika yang berlaku. Hukum dan etika yang berlaku 

akan menjadi acuan dalam setiap tindakan yang dilakukan rumah sakit termasuk 

ketika berinteraksi dengan stakeholders baik pasien maupun dengan mitra kerja. 

Pimpinan rumah sakit bertangung jawab dalam menanggapi dan menindaklanjuti 

pelangaran terhadap hukum dan etika yang berlaku demi optimalnya kinerja 

sebuah rumah sakit. 
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3. Tata Kelola Organisasi 

  Pimpinan RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari bertanggung jawab 

terhadap sistem tata kelola rumah sakit. Segala tindakan manajemen dan 

keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan 

termasuk karyawan, asien, maupun mitra kerja. Pimpinan sebagai pihak 

manajemen puncak juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit baik internal 

maupun eksternal. Selain itu perlu adanya transparansi kebijakan dan kegiatan 

kepada unit-unit yang ada di rumah sakit. Dengan tata kelola rumah sakit yang 

baik, RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari dapat lebih mengoptimalkan kinerja 

sebagai suatu organisasi. 

 
4. Komunikasi 

 Peran pemimpin dalam mengarahkan karyawan sangat mempengaruhi 

efisiensi maupun efektivitas kerja suatu organisasi. Kemampuan komunikasi dua 

arah terutama dalam menyampaikan keputusan menjadi sangat penting bagi para 

pimpinan rumah sakit. Pihak manajemen senantiasa mengutamakan kejujuran 

serta menanyakan apa yang dipikirkan karyawan sebagai pelaksana kegiatan di 

rumah sakit akan menciptakan suatu hubungan positif untuk mencapai keefektifan 

kinerja. Dengan kemampuan komunikasi yang baik yang dimiliki pimpinan 

RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari dapat mengoptimalkan kinerja rumah sakit 

itu sendiri.  
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5. Tanggung Jawab Sosial 

  Pimpinan organisasi bertanggung jawab terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan kontribusi pada 

kesejahteraan lingkungan, sosial, ekonomi serta aktif mendukung dan 

memperkuat komunitas utama salah satunya melalui pembangunan kesehatan 

masyarakat. Pihak manajemen puncak memiliki andil dalam menentukan daerah 

keterlibatan rumah sakit. Segala bentuk tanggung jawab sosial tersebut berguna 

untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka secara otomatis masyarakat 

akan mempercayakan pelayanan kesehatan mereka pada RSUD Prof. Dr. 

Soekandar Mojosari. 

 
1.2.1.3 Manajemen Organisasi 

 Manajemen merupakan suatu proses mengombinasi dan mendayagunakan 

sumber daya yang dimiliki serta produktif untuk mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu manajemen melakukan fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, pengadaan dan pengarahan atau pembinaan 

pekerja, pengkoordinasian serta pengawasan. 

 
1. Perencanaan (Planning) 

  Perencanaan adalah keseluruan proses pemikiran dan pengaturan secara 

sistematis kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sihotang, 2007). Oleh karena itu, dalam 

melakukan fungsi perancanaan manajemen harus mampu merumuskan visi, misi, 

tujuan, dan sasaran organisasi, menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang 
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telah ditetapkan , menyusun rencana pengadaan bahan dan anggaran (Simanjutak, 

2011). Selain itu, fungsi perencanaan juga tidak dapat dilepaskan dari pelanggan 

dan pasar sehingga unsur pelanggan dan pasar akan menjadi salah satu fokus 

pertimbangan dalam penyusunan rencana kegiatan. Dengan adanya perencanaan 

yang matang, kinerja RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari dapat meningkat serta 

tercapainya tujuan organisasi. 

 
2. Pengorganisasian (Organizing) 

  Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pembagian tugas, 

tanggung jawab serta wewenang (Sihotang, 2007). Dengan adanya kejelasan 

pembagian tugas, tanggung jawab, serta wewenang maka kinerja RSUD Prof. Dr. 

Soekandar Mojosari dapat lebih optimal. Menurut Simanjutak (2011), dalam 

melaksanakan fungsi pengorganisasian manajemen harus menyusun struktur 

organisasi, menyediakan teknologi dan sarana produksi, serta menciptakan 

kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat. 

 
3. Pengadaan (Procurement)  

  Fungsi pengadaan dan pengarahan merupakan fungsi manajemen yang 

berfokus pada manajemen sumber daya manusia agar memperoleh sumber daya 

yang berkualitas. Dalam rangka pengadaan sumber daya manusia, manajemen 

harus melakukan sistem rekrutmen yang objektif. Selanjutnya manajemen 

mengarahkan dan membina karyawan melalui program pengembangan 

pendidikan dan pelatihan serta program pengembangan karir (Simanjutak, 2011). 
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Dengan manajemen sumber daya manusia yang baik kemungkinan akan 

meningkatkan kinerja RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari secara keseluruhan. 

 
4. Pengawasan  

  Dalam menjalankan fungsi pengawasan, manajemen menyusun sistem 

evaluasi kinerja dengan tolok ukur evaluasi kinerja kemudian melakukan evaluasi 

kinerja untuk memastian apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan 

rencana yang dibuat agar dapat melaksanakan upaya tindak lanjut. Dengan 

melakukan pengawasan dan upaya tindak lanjut oleh pihak RSUD Prof. Dr. 

Soekandar Mojosari kemungkinan akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi 

di masa akan datang. Undang-undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

mewajubkan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan penyelenggaraan dalam 

bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). 

 
1.2.1.4 Sumber Daya Manusia 

1. Job Description dan Job Spesification 

 Job description (uraian jabatan) merupakan uraian jenis pekerjaan yang 

dinyatakan, posisi pekerjaan dalam organisasi, tanggung jawab yang dipikul 

jabatan tersebut, peralatan yang digunakan untuk pekerjaan. Sedangkan job 

spesification (spesifikasi pekerjaan) merupakan penentuan karakteristik tertentu 

agar seseorang dapat mengisi suatu jabatan tertentu (Sihotang, 2007). Dengan 

adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota organisasi 

kemungkinan kinerja RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari menjadi lebih optimal 

dan tidak terdapat pekerjaan sama yang dilakukan oleh jabatan yang berbeda. 
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2. Iklim Kerja 

  Iklim kerja yang didikung dengan sistem manajemen K3 yang baik serta 

pemenuhan kebutuhan SDM organisasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam 

pekerjaan kemngkinan dapat memacu kinerja RSUD Prof. Dr. Soekandar 

Mojosari yang lebih optimal. Dengan sistem manajemen K3 yang memadai, 

angka kecelakaan akibat kerja dapat diminimalkan sehingga pelayanan dapat 

berjalan dengan semestinya. Pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan pekerjaan 

akan membuat karyawan merasa nyaman sehingga lebih fokus dalam melakukan 

pekerjaan. 

 
3. Keterikatan Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia dalam organisasi harus dilibatkan dalam proses 

kegiatan organisasi salah satunya kerjasama dalam tim. Selain itu SDM dilibatkan 

dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan agar SDM merasa dibutuhkan dan ikut serta dalam organisasi 

sehingga meningkatkan keterikatan dan dapat bekerja dengan sepenuh hati. 

 Menurut Gaspersz (2011), dalam kerja sama harus ada kepercayaan 

dengan cara menghargai dan kontribusi setiap orang, saling memberi dukungan 

satu sama lain, serta saling menghargai perbedaan dan kultur global. Dengan 

demikian secara otomatis akan tercipta hubungan personal yang baik antar 

karyawan sehingga pelayanan pasien menjadi lebih baik. Pelayanan pasien yang 

baik akan mengarahkan RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari pada kinerja yang 

lebih optimal. 
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4. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Sumber Daya Manusia 

  Untuk mempertahankan motivasi kerja karyawan dan meningkatkan 

keterampilan karyawan rumah sakit maka dibutuhkan suatu pelatihan rutin yang 

diadakan oleh pihak rumah sakit. Sehinga adanya pelatihan baik berupa seminar, 

workshop, maupun pelatihan (training) rutin yang diadakan oleh rumah sakit 

untuk karyawan dengan tujuan menongkatkan motivasi kerja dan meningkatkan 

keterampilan serta pengetahuan. Sehinga hal tersebut dapat menciptakan kinerja 

RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari yang optimal. 

 
5. Pengadaan Evaluasi Rutin 

  Dalam menjalankan fungsi pengawasan, manajemen menyusun evaluasi 

kinerja dengan tolok ukur evaluasi kinerja kemudian melakukan evaluasi kinerja 

untuk memastikan apakah dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana yang 

telah dibuat sebelumnya sehingga selanjutnya dilakukan tindak lanjut. Dengan 

melakukan pengawasan dan upaya tindak lanjut RSUD Prof. Dr. Soekandar 

Mojosari kemungkinan akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi di masa 

yang akan datang. Evaluasi yang dilakukan akan lebih bai apabila dilakukan pada 

setiap unit kerja yang ada di RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari agar proses 

tindak lanjut dan perbaian dapat dilakukan secara merata. 

 
1.2.1.5 Kegiatan Operasional 

 Kegiatan operasional merupakan kegiatan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Fokus pada kegiatan operasional sangat penting untuk menciptakan nilai 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS KINERJA UNIT RAWAT INAP.... BELLAMITA CHRISSELDA



22 
 

 
 

pelanggan yang baik sehingga mencapai kesuksesan dan ketahanan organisasi 

(National Institut of Standarts and Technology, 2011). 

 
1. Sistem Kerja 

Sistem merupakan gabungan dari beberapa bagian yang membentuk suatu 

fungsi tertentu. Sistem kerja yang baik adalah sistem kerja yang disusun secara 

menyeluruh dengan mempertimbangkan masukan dari pasien dan stakeholders 

lainnya. Selain itu perlu dilakukan peningkatan secara terus-menerus dengan 

memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki secara bijak. Dengan sistem kerja 

yang baik maka RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari memiliki kesiapan dalam 

melaksanakan kegiatan operasional dan menghadapi keadaab darurat yang 

mungkin terjadi. 

 
2. Proses Kerja 

Proses kerja harus mendukung kelincahan organisasi. Hal itu dapat 

diwujudkan oleh RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari dengan mendukung 

tekonolohi dan pengetahuan dalam berproses. Proses kerja yang baik kemngkinan 

dapat meningkatkan hasil pelayanan, produktivitas yang tinggi, serta pencapaian 

kinerja yang lebih baik. 

 
1.2.2 Faktor Lingkungan Organisasi 

 Faktor lingkungan organisasi yang mungkin mempengaruhi kinerja rumah 

sakit adalah pesaing, kondisi rumah sakit, dan kebijakan pemerintah. Ketiga 

faktor tersebut akan lebih diperinci sebagai berikut. 
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1. Pesaing 

 Pesaing RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari dapat berupa rumah sakit 

swasta maupun rumah sakit pemerintah yang terdapat di sekitar wilayah 

kabupaten, pusat pelayanan kesehatan lain seperti klinik dan dokter praktek 

swasta. Akan ada persaingan dalam memberikan pelayanan terbaik dan 

menciptakan produk unggulan layaknya organisasi bisnis. Oleh karena itu pesaing 

turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemanfaatan pelayanan rumah sakit 

terutama apabila pelayanan yang ditawarkan pesaing cenderung homogeny 

sehingga meningkatkan pertimbangan pasien dalam memilih pelayanan kesehatan 

yang akan digunakan. 

 
2. Kondisi Perumahsakitan 

 Dewasa ini di Indonesia mulai banyak rencana pengembangan rumah sakit 

bertaraf internasional dengan tujuan menurunkan consumption abroad akan 

pelayanan kesehatan. Rencana pengembangan ino didukung oleh pemerintah 

dengan dikeluarkannya kebijakan Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia dengan 

standar yang disesuaikan dengan kondisi perumahsakitan di Indonesia. Oleh 

karena itu rumah sakit akan berlomba baik dengan pesaing lokal maupun 

internasional untuk memperoleh pasar. Kondisi perumahsakitan yang seperti ini 

makan mempengaruhi pemanfaatan pelayanan rumah sakit karena masyarakat 

akan memlilih lebih banyak pilihan pelayanan kesehatan. 
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3. Kebijakan Pemerintah 

 Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi pemanfaatan pelayanan rumah 

sakit berkaitan dengan pemanfaatan teknologi karena pemerintah turut andil 

dalam mendatangkan teknologi dari luar. Hal ini juga harus diiringi dengan 

kemampuan untuk mengoperasikan. Pemerintah dapat mendukung penelitian 

berkaitan dengan pengembangan metode kesehatan. Selain itu, pemerintah juga 

memberi ketentuan dalam persentase ruang kelas tiga untuk melindungi hak 

berobat pasien kurang mampu.  

 Akreditasi rumah sakit akan diberikan agar suatu rumah sakit dapat 

bersaing dengan rumah sakit lain baik rumah sakit di dalam maupun luar negeri. 

Dengan adanya campur tangan pemerintah dapat menjadi peluang sekaligus 

ancaman bagi RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari dalam memberikan pelayanan 

yang bermutu. Pemberian pelayanan yang bermutu dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat dalam menggunakan pelayanan kesehatan sehingga 

penyedia pelayanan kesehatan dapat melayani dengan maksismal sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 
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1.3 Batasan Masalah 

Adanya berbagai kemungkinan penyebab masalah yang berhubungan 

dengan angka kejadian infeksi nosokomial di RSUD Prof. Dr. Soekandar 

Mojosari yang masih tinggi menyebabkan lingkup penelitian menjadi luas. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini hanya dibatasi pada kajian capaian kinerja di unit 

rawat inap. Pemilihan instalasi rawat inap dengan alasan kejadian infeksi 

nosokomial peringkat tertinggi terjadi di instalasi tersebut. Capaian kinerja pada 

unit rawat inap akan dinilai berdasarkan kriteria yang terdapat pada tujuh pilar 

Malcolm Baldrige dan akan dilanjutkan penerapan dalam spider net untuk 

mengetahui posisi capaian kinerja berdasarkan kriteria yang telah ada, dengan 

alasan tersebut unit rawat inap merupakan unit yang paling sesuai untuk dilakukan 

penelitian. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan kajian masalah di atas maka disusun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengukuran kinerja berdasarkan kriteria Malcolm Baldrige di unit 

rawat inap RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari? 

2. Bagaimana hasil penilaian berdasarkan nilai poin leadership di unit rawat 

inap RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari? 

3. Bagaimana hasil penilaian berdasarkan nilai poin strategic planning di unit 

rawat inap RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari? 

4. Bagaimana hasil penilaian berdasarkan nilai poin customer focus di unit rawat 

inap RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari? 

5. Bagaimana hasil penilaian berdasarkan nilai poin performance measurement 

di unit rawat inap RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari? 

6. Bagaimana hasil penilaian berdasarkan nilai poin process management di unit 

rawat inap RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari? 

7. Bagaimana hasil penilaian berdasarkan nilai poin result di unit rawat inap 

RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari? 

8. Bagaimana capaian kinerja organisasi secara keseluruhan berdasarkan kriteria 

Malcolm Baldrige di unit rawat inap RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari? 

9. Bagaimana pengaruh tingginya angka infeksi nosokomial dengan hasil 

capaian kinerja unit rawat inap RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari? 
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1.5 Tujuan 

1.5.1 Tujuan Umum 

 Menganalisis hasil perhitungan tujuh kriteria Malcolm Baldrige serta 

implementasi pada spider net terhadap tingginya angka kejadian infeksi 

nosokomial di unit rawat inap RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari. 

 
1.5.2 Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi pengukuran kinerja berdasarkan kriteria Malcolm Baldrige 

di unit rawat inap RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari. 

2. Menganalisis hasil penilaian berdasarkan nilai poin leadership di unit rawat 

inap RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari. 

3. Menganalisis hasil penilaian berdasarkan nilai poin strategic planning di unit 

rawat inap RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari. 

4. Menganalisis hasil penilaian berdasarkan nilai poin customer focus di unit 

rawat inap RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari. 

5. Menganalisis hasil penilaian berdasarkan nilai poin performance 

measurement di unit rawat inap RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari. 

6. Menganalisis hasil penilaian berdasarkan nilai poin people focus di unit rawat 

inap RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari. 

7. Menganalisis hasil penilaian berdasarkan nilai poin process management di 

unit rawat inap RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari. 

8. Menganalisis hasil penilaian berdasarkan nilai poin result di unit rawat inap 

RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari. 
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9. Menganalisis hasil capaian organisasi secara keseluruhan berdasarkan tujuh 

pilar Malcolm Baldrige di unit rawat inap RSUD Prof. Dr. Soekandar 

Mojosari. 

10. Menganalisis pengaruh dalam organisasi dengan tingginya angka infeksi 

nosokomial berdasarkan hasil capaian kinerja unit rawat inap RSUD Prof. 

Dr. Soekandar Mojosari. 

 
1.6 Manfaat 

1. Bagi Peneliti 

1. Sebagai media pembelajaran bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang didapat 

selama mengikuti pendidikan di FKM UNAIR. 

2. Sebagai sarana bertukar informasi dan menambah wawasan peneliti khususnya 

dalam kajian infeksi nosokomial di Rumah Sakit. 

3. Mendapatkan pengalaman dalam mengaplikasikan teori ilmu kesehatan 

masyarakat, terutama ilmu bidang Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. 

4. Menambah softskill dan menambah networking kepada instansi kesehatan milik 

pemerintah. 

 
2. Bagi Fakultas 

1. Meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program pendidikan di FKM 

UNAIR dengan pemasalahan riil yang ada di instansi pelayanan kesehatan 

khususnya rumah sakit. 

2. Sebagai tolok ukur kemampuan mahasiswa dalam pemahaman dan penetapan 

materi yang diberikan. 
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3. Memperkuat jaringan kerjasama dengan rumah sakit khususnya RSUD Prof. 

Dr. Soekandar Mojosari. 

 
3. Bagi Rumah Sakit 

1. Dapat digunakam sebagai acuan kinerja organisasi khususnya unit rawat inap 

berdasarkan kriteria yang terdapat pada Mallcolm Baldrige. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kriteria 

yang dirasa masih belum maksimal dalam melakukan kinerja. 

3. Sebagai bahan masukan bagi Direktur RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari 

dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait kinerja unit 

rawat inap serta pengaruh terhadap tingginya infeksi nosokomial. 

4. Dapat digunakan sebagai kajian evaluasi kinerja unit rawat inap berdasarkan 

kriteria Malcolm Baldrige untuk tahun berikutnya. 
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