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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rumah  sakit merupakan suatu industri jasa yang padat karya, modal dan 

teknologi. Fokus rumah sakit yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas 

kepada konsumen sesuai dengan standar yang ada, sehingga setiap rumah sakit 

perlu berusaha menjaga serta meningkatkan mutu pelayanannya. 

Menurut WHO dalam Supriyanto (2010) rumah sakit adalah suatu bagian 

dari organisasi medis dan sosial yang mempunyai fungsi untuk memberikan 

pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat, baik kuratif maupun preventif.  

Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap juga 

perawatan di rumah. Hakikat dasar dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan di 

rumah sakit adalah pemenuhan kebutuhan dan tuntutan dari para pemakai jasa 

pelayanan kesehatan (pasien). Pasien mengharapkan suatu penyelesaian dari 

masalah kesehatannya pada rumah sakit. Oleh karena itu pasien memandang 

bahwa rumah sakit dapat memberi layanan kesehatan dan pemulihan kesehatan 

dengan kualitas yang terjamin, cepat dan tanggap atas keluhan yang dirasakan 

oleh pasien. 

Dalam proses memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebuah 

rumah sakit perlu memperhatikan segala aspek yang ada di dalam rumah sakit 

tersebut, termasuk bentuk manajemen yang mengatur segala proses yang ada di 

rumah sakit. Fungsi manajemen harus diupayakan untuk dapat berjalan sehingga 

dapat menghasilkan suatu manajemen yang baik. Salah satu fungsi manajemen ini 

adalah koordinasi antar unit kerja yang ada di rumah sakit. 
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Untuk menciptakan koordinasi kerja dalam perusahaan perlu diciptakan 

wadah yang merupakan alat pemersatu yaitu struktur organisasi, di dalam struktur 

organisasi terdapat garis hubungan antara atasan dan bawahan mengenai 

hubungan tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap bagian unit kerja. 

Pembagian ini menciptakan kebutuhan koordinasi antara aktivitas yang akan 

dilakukan. Koordinasi diperlukan untuk memperoleh kesatuan tugas dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Bila tidak terkoordinasi dengan baik, karyawan akan 

lebih mengurus kepentingan sendiri dan melupakan tujuan pemimpin perusahaan. 

Permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Bedah Surabaya ini adalah 

masalah koordinasi antar unit yang cenderung lemah. Masalah koordinasi ini 

dilihat berdasarkan hasil tujuh aspek penilaian yakni frekuensi komunikasi, 

ketepatan komunikasi, keakuratan informasi, problem solving, kesamaan tujuan, 

kemampuan memahami peran, dan menghargai peran. 

Unit Manajemen Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Bedah Surabaya 

telah melakukan survei awal untuk melihat kondisi koordinasi diatara unit kerja di 

Rumah Sakit Bedah Surabaya berdasarkan tujuh aspek tersebut. Hasil survei 

tercantum dalam tabel 1.1 berikut. 
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Tabel 1.1 Hasil Penilaian Unit Kerja di Rumah Sakit Bedah Surabaya berdasarkan Aspek-Aspek Koordinasi 

Sumber : Data Sekunder dari Survei oleh Unit MSDM Rumah Sakit Bedah Surabaya 

 

 

 

Aspek penilaian 
(Dalam Pelayanan 

Medik) 
IGD KO ICU Lab Gizi Radiologi Farmasi Ranap 

lt2 
Ranap 

lt3 
Rawat 
jalan RM Rumah 

Tangga Teknik Logistik FO Kasir 

Frekuensi komunikasi 4 2.3 3.8 3.8 3.5 3.4 4.4 4.3 4.1 4 3.1 3.2 3.4 3.8 4 3.7 
Ketepatan 
komunikasi 4 2.5 4 3.8 3.5 3.7 4 4.3 3.5 3.5 3.2 3.5 3.4 4 4 3.5 
Keakuratan informasi 4 2.5 4.1 4.2 3.8 3.8 4.1 4.1 3.8 4.1 4 3.5 3.4 4 3.8 3.7 
Problem solving 3.6 1.5 3.8 4 3.7 3.4 3.7 3.5 3.5 3.6 3.7 3.4 3.4 4 3.8 3.7 
Kesamaan tujuan 4 2.1 4.3 4 3.7 3.7 4 3.6 3.8 4.1 4 3.8 3.5 4 3.7 3.5 
Memahami peran  4.3 2.8 4.5 4.1 4 4 4 4 4 4.5 4.1 4 3.4 4 4 4 
Menghargai peran 3.8 2.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.8 3.6 3.6 3.6 3.7 3.5 3.4 3.7 3.5 3.2 
Rata-rata 3.96 2.33 4.01 3.91 3.67 3.64 4.00 3.91 3.76 3.91 3.69 3.56 3.41 3.93 3.83 3.61 
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Gambar 1.1 Hasil Penilaian Koordinasi Antarunit Rumah Sakit Bedah Surabaya 

Tabel dan grafik tersebut adalah penilaian dari survei yang dilakukan oleh 

pihak manajemen sumber daya manusia Rumah Sakit Bedah Surabaya. Survei ini 

diberikan kepada seluruh kepala unit untuk menilai unit lain sesuai dengan aspek 

yang tercantum. Aspek yang dinilai yaitu frekuensi komunikasi, ketepatan 

komunikasi, keakuratan informasi, problem solving, kesamaan tujuan, 

kemampuan memahami peran, dan menghargai peran. 

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

dari ketujuh aspek di setiap unit kerja masih rendah. Nilai rata-rata dari semua 

unit adalah 3,69 sedangkan nilai maksimal adalah 5. Unit kamar operasi (KO), 

teknik, rumah tangga, kasir, dan radiologi merupakan lima unit yang memiliki 

rata-rata terendah. Nilai rata-rata tertinggi dimiliki oleh unit farmasi dengan rerata 

4.00.  

Nilai yang ada di tabel ini adalah nilai rata-rata berdasarkan tujuh aspek 

penilaian terhadap unit yang disurvei. Dari tabel dan grafik tersebut dapat 
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diketahui bahwa menurut unit lain, unit kamar operasi (KO) memiliki nilai rata-

rata paling rendah untuk tujuh aspek penilaian tersebut. Frekuensi komunikasi 

unit kamar operasi (KO) memiliki rata-rata paling rendah yakni 2,3; ketepatan 

komunikasi unit kamar operasi (KO) memiliki rata-rata paling rendah yakni 2,5; 

Keakuratan informasi yang diberikan unit kamar operasi (KO) kepada unit lain 

juga memiliki rata-rata penilaian paling rendah yakni 2,5. 

Menurut unit lain, apabila terjadi masalah dalam pelayanan unit kamar 

operasi (KO) juga kurang ikut ambil bagian dalam menyelesaikan masalah yang 

ada, ditunjukkan dengan nilai rata-rata unit 1,5 adalah nilai terendah dibanding 

unit lainnya. Unit kamar operasi (KO) juga dinilai kurang memiliki kesamaan 

tujuan dalam memberikan pelayanan dengan nilai 2,1. Dalam memberikan 

pelayanan unit kamar operasi (KO) juga dinilai kurang memahami perannya 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata 2,8 dan juga dinilai kurang bisa menghargai 

peran unit lain dengan angka rata-rata terendah yakni 2,6.  

Dari tabel juga terlihat nilai rata-rata ketujuh aspek penilaian tersebut unit 

kamar operasi (KO) memiliki nilai paling rendah yakni 2,33. Nilai ini sangat jauh 

dibandingkan dengan unit lainnya. Rendahnya tingkat komunikasi, pemahaman 

peran dan rendahnya rasa saling menghargai dalam menjalankan tugas akan 

berdampak buruk pada rendahnya tingkat koordinasi. Apabila koordinasi tidak 

berjalan dengan baik, maka pelayanan yang dihasilkan juga tidak akan maksimal, 

karena Rumah Sakit Bedah Surabaya berfokus pada pelayanan bedah namun 

koordinasi antara kamar operasi (KO) dengan unit lain masih sangat rendah. 

Unit kerja teknik, rumah tangga, kasir, dan radiologi juga memiliki 

penilaian yang rendah terhadap tujuh aspek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 
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di unit kerja tersebut belum tercipta frekuensi komunikasi yang baik, ketepatan 

komunikasi yang kurang baik, keakuratan informasi, problem solving, adanya 

kesamaan tujuan, adanya rasa saling memahami dan menghargai peran setiap unit. 

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh unit MSDM Rumah Sakit 

Bedah Surabaya juga diketahui bahwa semua unit kerja di Rumah Sakit Bedah 

Surabaya belum memenuhi nilai maksimal. Nilai rata-ratanya 3,69 sedangkan 

nilai tertinggi 5. 

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 

sejumlah unit di Rumah Sakit Bedah Surabaya yang memiliki tingkat komunikasi  

kurang baik, pemahaman peran kurang baik dan kurangnya rasa saling 

menghargai dalam bekerja dengan unit lainnya. Hal ini dapat diketahui 

berdasarkan tabel penilaian dari unit lain terhadap unit kerja lainnya. Aspek ini 

merupakan penyusun suatu koordinasi. Apabila unsur ini tidak tercapai, maka 

koordinasi yang baikpun juga tidak akan tercapai.  

Ketujuh aspek penilaian tersebut merupakan unsur-unsur suatu koordinasi 

antar unit kerja. Apabila unsur tersebut tidak berjalan dengan optimal, maka 

koordinasi yang ada juga menjadi tidak optimal sehingga tidak dapat 

menghasilkan kinerja yang baik dari suatu organisasi. Banyak faktor yang 

mungkin dapat menjadi penyebab rendahnya koordinasi antar unit di Rumah Sakit 

Bedah Surabaya. Berikut merupakan gambaran faktor yang mungkin berpengaruh. 
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Gambar 1.2 Identifikasi Penyebab Rendahnya Penilaian Antarunit Kerja 
Berdasarkan Tujuh Aspek Penilaian Koordinasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKTOR SARANA DAN 

PRASARANA 
1. Alat medis 
2. Alat non medis  
3. Ruang rapat atau pertemuan  
4. Sarana komunikasi  

FAKTOR ORGANISASI 
1. Kebijakan organisasi 
2. Struktur organisasi 
3. Budaya organisasi 
4. SPO dan alur kerja  
5. Pengaturan jadwal tugas 
6. Koordinasi  

a. Tipe koordinasi 
b. Kuat lemah koordinasi 
c. Tipe ketergantungan 
d. Kuat lemah ketergantungan  

 FAKTOR SUMBER DAYA 

MANUSIA 
1. Pengetahuan 
2. Kemampuan, hard skill & soft skill 
3. Motivasi kerja 
4. Kepatuhan dan kedisiplinan 
5. Keterampilan 
6. Hubungan antar teman kerja  
 

FAKTOR MASYARAKAT 
1. Pengetahuan pasien dan keluarga 
2. Sikap pasien dan keluarga 
3. Kepatuhan pasien dan keluarga 
 
 

Rendahnya rata-rata 
penilaian koordinasi 
antarunit kerja di 
Rumah Sakit Bedah 
Surabaya.  



 

SKRIPSI  PENILAIAN FUNGSI KOORDINASI... INTAN P. S 
 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu koordinasi, 

faktor tersebut antara lain dapat berasal dari faktor organisasi, sumber daya 

manusia, saran dan prasarana dan faktor masyarakat. Dalam setiap faktor juga 

masih terdapat banyak rincian faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

suatu koordinasi di dalam organisasi. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan 

masalah supaya penelitian ini menjadi fokus dan tidak melebar. Penelitian ini 

hanya berfokus pada tipe koordinasi, kuat hubungan koordinasi, tipe 

ketergantungan, kuat hubungan ketergantungan, pelaksanaan koordinasi, dan 

permasalahn yang timbul dalam proses koordinasi antar unit kerja di Rumah Sakit 

Bedah Surabaya, serta penyusunan rekomendasi sebagai satu bentuk optimalisasi 

proses koordinasi di unit kamar operasi Rumah Sakit Bedah Surabaya.  

Berdasarkan latar belakang, area kajian dan pembatasan masalah di atas, 

maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana tipe koordinasi antarunit kerja terkait pelaksanaan pelayanan 

medik di  Rumah Sakit Bedah Surabaya?  

2. Bagaimana kuat hubungan koordinasi antarunit kerja terkait pelaksanaan 

pelayanan medik di Rumah Sakit Bedah Surabaya? 

3. Bagaimana tipe ketergantungan antarunit kerja terkait pelaksanaan pelayanan 

medik di Rumah Sakit Bedah Surabaya? 

4. Bagaimana kuat hubungan ketergantungan antarunit kerja terkait pelaksanaan 

pelayanan medik di Rumah Sakit Bedah Surabaya? 

5. Bagaimana pelaksanaan koordinasi antar unitkerja terkait pelaksanaan 

pelayanan medik di Rumah Sakit Bedah Surabaya? 
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6. Bagaimana permasalahan yang timbul dalam proses koordinasi antarunit kerja 

terkait pelaksanaan pelayanan medik di Rumah Sakit Bedah Surabaya?  

7. Bagaimana rekomendasi sebagai bentuk upaya optimalisasi fungsi koordinasi 

antarunit terkait pelaksanaan pelayanan medik di Rumah Sakit Bedah 

Surabaya? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis proses koordinasi antarunit kerja terkait pelaksanaan 

pelayanan medik di Rumah Sakit Bedah Surabaya. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi tipe koordinasi antarunit kerja terkait pelaksanaan pelayanan 

medik di  Rumah Sakit Bedah Surabaya. 

2. Menganalisis kuat hubungan koordinasi antarunit kerja terkait pelaksanaan 

pelayanan medik di Rumah Sakit Bedah Surabaya. 

3. Mengidentifikasi tipe ketergantungan antarunit kerja terkait pelaksanaan 

pelayanan medik di Rumah Sakit Bedah Surabaya. 

4. Menganalisis kuat hubungan ketergantungan antarunit kerja terkait 

pelaksanaan pelayanan medik di Rumah Sakit Bedah Surabaya. 

5. Menganalisis pelaksanaan koordinasi antarunit kerja terkait pelaksanaan 

pelayanan medik di Rumah Sakit Bedah Surabaya. 

6. Menganalisis permasalahan yang timbul dalam proses koordinasi antarunit 

kerja terkait pelaksanaan pelayanan medik di Rumah Sakit Bedah Surabaya. 

7. Menyusun rekomendasi sebagai bentuk upaya optimalisasi fungsi koordinasi 

antarunit terkait pelaksanaan pelayanan medik di Rumah Sakit Bedah 

Surabaya. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti 

a. Sebagai sarana bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang telah 

dipelajari selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Airlangga. 

b. Mendapatkan pengalaman melakukan penelitian dan menerapkan ilmu 

kesehatan masyarakat terutama dalam bidang ilmu adminstrasi dan 

kebijakan kesehatan. 

1.5.2 Bagi Fakultas 

a. Sebagai tambahan wacana pengetahuan dalam penelitian terutama untuk 

departemen administrasi dan kebijakan kesehatan. 

b. Menambah kepustakaan fakultas dalam perkembangan ilmu di bidang 

koordinasi dalam manajemen. 

c. Menjalin kerjasama antara pihak fakultas dengan instansi kesehatan di 

Surabaya, khususnya Rumah Sakit Bedah Surabaya. 

1.5.3 Bagi Rumah Sakit 

a. Sebagai informasi yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

evaluasi terkait koordinasi antarunit kerja di Rumah Sakit Bedah Surabaya 

b. Sebagai bahan masukan bagi Rumah Sakit Bedah Surabaya dalam 

menentukan kebijakan dan mengambil keputusan yang berhubungan 

dengan koordinasi antarunit kerja di Rumah Sakit Bedah Surabaya.  




