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ABSTRAK 
 

 
Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja mutu pelayanan di 
RSUD Dr M.Haulussy Ambon. Peneltian ini adalah penelitian kuantitatif cross sectional. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan observasi. Sampel adalah enam 
ruang rawat inap yang mempunyai risiko infeksi nosokomial dengan responden semua perawat 
pada ruang-ruang rawat tersebut. Data dianalisis dengan analisis univariat dan bivariat dengan 
uji chi-square dengan tingkat kemaknaan 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar kinerja mutu pelayanan adalah baik (74,8%). Selanjutnya variabel Peran 
Manajemen Keperawatan dengan faktor-faktor Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan 
dan Pengawasan dan variabel Clinical Governance dengan faktor-faktor Standar Keperawatan, 
Indikator Keperawatan dan Audit Keperawatan mempengaruhi Kinerja Mutu Pelayanan dengan 
indikator Flebitis dan Infeksi Luka Operasi. 
 
Kata Kunci : Peran manajemen keperawatan, clinical governance, kinerja mutu pelayanan, 

flebitis, infeksi luka operasi  
 
 

ABSTRACT 
 

This research aims to analyze factors that influence service quality performance at RSUD Dr. M. 
Haulussy Ambon. This research was cross sectional quantitative.  The data collecting technique 
by using questionnaire, interviews and observations.  The samples was six in patient room 
which have risk of nosochomial infection with entire respondents in the room is nurses.  The 
data was analyzed by univariate and bivariate with chi-square and 0.05 of significance level. 
The result of this research indicates that mainly the service quality performance is good (74,8 
%). Then, the Role of Nursery Management variable with factors Planning, Organizing, 
Implementation and Control and Clinical Governance variable with factors of Nursery 
Standards, Nursery Indicator and Nursery Audit were influence the service quality performance 
with phlebitis and Surgical Site Infection. 
 
Key words   :  the role of nursery management, clinical governance, service quality 

performance, phlebitis, surgical site infection 
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PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 
Tujuan organisasi, termasuk organisasi rumah sakit dicapai melalui serangkaian kegiatan, 

dengan mengerahkan semua sumber daya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tersebut. 
Tujuan yang diharapkan tersebut merupakan titik awal dalam perencanaan kinerja organisasi.  

Kinerja adalah merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun tersebut. 
Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, 
kompetensi, motivasi dan kepentingan. Kinerja organisasi juga ditunjukkan oleh bagaimana 
proses berlangsungnya kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Salah satu indikator yang dipakai untuk menilai kinerja rumah sakit adalah infeksi 
nosokomial, yang adalah merupakan indikator mutu pelayanan rumah sakit. 

Menurut WHO (2002), yang termasuk infeksi nosokomial adalah infeksi saluran kemih, 
infeksi luka operasi, pneumonia nosokomial, bakteremia nosokomial serta infeksi nosokomial 
lainnya. 

Kejadian infeksi nosokomial berkisar dari terendah 1% di beberapa negara Eropa dan 
Amerika hingga 40% di beberapa tempat di Asia, Amerika Latin dan Sub Sahara (Lynch dkk, 
1997).  

Pada tahun 1987, suatu survei prevalensi meliputi 55 rumah sakit di 14 negara 
berkembang pada empat wilayah WHO (Eropa, Mediterania Timur, Asia Tenggara dan Pasifik 
Barat) menemukan rata-rata 8,7% dari seluruh pasien rumah sakit menderita infeksi 
nosokomial. Jadi pada setiap saat, terdapat 1,4 juta pasien di seluruh dunia terkena komplikasi 
infeksi yang didapat di rumah sakit (Tikhomirov, 1987). Pada survei ini frekuensi tertinggi 
dilaporkan dari rumah sakit di wilayah Timut Tengah Mediterania dan Asia Tenggara masing-
masing 11,8% dan 10% (Mayon-White dkk, 1988).  

Di Indonesia yaitu di 10 RSU pendidikan, infeksi nosokomial cukup tinggi yaitu 6-16% 
dengan rata-rata 9,8%. Di DIY hasil penelitian di RSU Sleman kejadian infeksi noskomial luka 
operasi 3% dan di SMF Kebidanan RS Dr. Sardjito infeksi nosokomial luka operasi sebesar 
13,04 % (Suparno dkk, 2003).   

Di RSUD Dr M. Haulussy Ambon, angka infeksi nosokomial Flebitis untuk tahun 2009 
terlihat pada tabel di bawah ini :  
 
Tabel 1. Data Flebitis RSUD Dr M. Haulussy, Ambon tahun 2009   

No Bulan Jumlah Pasien Pasien Flebitis % Flebitis 

1 Januari 255 31 12,1 
2 Februari 295 28 9,4 
3 Maret 211 21 9,9 
4 April 361 35 9,6 
5 Mei 436 26 5,9 
6 Juni 326 31 9,5 
7 Juli 298 27 9,0 
8 Agustus 352 39 11,7 
9 September 305 44 14,4 
10 Oktober 324 26 8,0 
11 November 475 31 6,5 
12 Desember 437 24 5,5 

     
 Rata-rata   9,29% 

Sumber : RSUD Dr M. Haulussy Ambon 
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Dari data di atas juga terlihat bahwa angka kejadian infeksi nosokomial khususnya Flebitis 
di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon pada tahun 2009 masih tinggi yaitu sebesar 9,29% 
dibandingkan standar pelayanan minimal Depkes RI yaitu sebesar ≤ 1,5%. 
 
B. Pernyataan Masalah 

Kejadian infeksi nosokomial di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon tahun 2009 dengan kejadian 
rata-rata sebesar 9,29% masih di atas Standar Pelayanan Minimal Departemen Kesehatan RI 
yaitu ≤ 1,5 %. 

 
C. Kajian Masalah 

Menurut Amin dan Wahba (2003),  kepuasan karyawan,  fasilitas rumah sakit dan faktor 
pasar adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rumah sakit dan hal tersebut berdampak 
pada kepuasan pasien, mutu pelayanan klinik dan pendapatan rumah sakit. Faktor lain yang 
ikut berpengaruh adalah faktor kepemimpinan dan manajemen serta faktor tenaga kerja dan 
beban kerja (Griffiths dkk, 2008). Faktor-faktor tersebut digambarkan sebagai berikut : 
 
 
Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mutu pelayanan rumah sakit 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Amin & Wahba (2003), Griffiths dkk (2008) 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma ilmu Manajemen Mutu dan hanya 
meneliti pengaruh variabel faktor kepemimpinan dan manajemen khususnya peran manajemen 
keperawatan serta clinical governance terhadap Kinerja Mutu Pelayanan Rumah Sakit dengan 
flebitis dan infeksi luka operasi sebagai indikator.  

KINERJA MUTU 
PELAYANAN RUMAH 

SAKIT 
1. Indikator pelayanan non 

bedah 
- Angka kejadian dengan 

dekubitus  
- Angka kejadian dengan 

jarum infus 
- Angka kejadian infeksi 

karena transfusi darah 
- Angka ketidaklengkapan 

pengisian catatan medik 
- Angka keterlambatan 

pelayanan pertama gawat 
darurat 

2. Indikator pelayanan bedah 
- Angka infeksi luka operasi 
- Angka komplikasi pasca 

bedah 
- Angka tunggu sebelum 

operasi elektif 
- Angka appendik normal 

Kepuasan 
Karyawan 

Fasilitas Rumah 
Sakit 

Faktor Pasar 

Faktor 
Kepemimpinan & 
Manajemen : 
- Gaya kepemimpinan 
- Peran manajemen 

keperawatan 
- Teamwork 
- MSDM 
- Clinical Governance 

Faktor Tenaga 
Kerja & Beban 
Kerja 
- Staffing & 

ketrampilan 
perawat 

- BOR  
 

Kepuasan 
Pasien 

Mutu 
Pelayanan 

Klinik 

Pendapatan 
Rumah Sakit 
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D. Rumusan Masalah 
Bertitik tolak dari identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaruh Peran Manajemen Keperawatan, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan  terhadap Kinerja Mutu Pelayanan dengan 
indikator flebitis dan infeksi luka operasi di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon ? 

2. Bagaimana pengaruh Clinical Governance, yaitu standar keperawatan, indikator 
keperawatan dan audit keperawatan  terhadap Kinerja Mutu Pelayanan dengan indikator 
flebitis dan infeksi luka operasi di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon ? 
 

E. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja mutu pelayanan di RSUD Dr. M. 
Haulussy Ambon. 

2. Tujuan Khusus 
1) Menganalisis pengaruh faktor peran manajemen keperawatan, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan  terhadap kinerja mutu pelayanan 
dengan indikator flebitis dan infeksi luka operasi di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon. 

2) Menganalisis pengaruh faktor clinical governance, yaitu standar keperawatan, indikator 
keperawatan, dan audit keperawatan terhadap kinerja mutu pelayanan dengan indikator 
flebitis dan infeksi luka operasi di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon. 

 
F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Bagi Ilmu pengetahuan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam peningkatan kinerja 
mutu pelayanan di rumah sakit, khususnya dalam hal pencegahan infeksi nosokomial. 
2. Bagi RSUD Dr. M. Haulussy Ambon 

a) Sebagai sumber data dan informasi tentang faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 
mutu pelayanan  dalam mencegah terjadinya infeksi nosokomial di RSUD Dr. M. Haulussy 
Ambon 

b) Sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengambil upaya-upaya perbaikan dalam 
pemberian pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kinerja mutu pelayanan sehingga 
angka kejadian infeksi nosokomial bisa dikurangi. 

3. Bagi Peneliti 
Peneliti mendapatkan pengetahuan dan pengalaman penelitian dalam upaya perbaikan mutu 
pelayanan kesehatan yang tentunya sangat berguna untuk membantu dalam menjalankan 
tugas baik saat ini maupun pada masa yang akan datang. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Konsep Mutu Pelayanan Kesehatan 

Mutu merupakan pertimbangan faktor keputusan yang paling mendasar dari seorang 
pelanggan untuk memakai suatu produk barang atau jasa. Suatu nilai mutu berdasarkan atas 
pengalaman nyata pelanggan terhadap produk atau jasa pelayanan. Menurut Donabedian 
(1980, dalam Wijoyo 1997) bahwa kualitas mutu pelayanan adalah suatu pelayanan yang 
diharapkan dapat meningkatkan atau memaksimalkan kesejahteraan pelanggan atau pasien. 



5 
 

Sedangkan menurut Azwar (1996) mutu pelayanan kesehatan adalah sesuatu yang 
menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, dimana pada satu pihak dapat 
menimbulkan kepuasan setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata, serta dipihak 
lain melalui tata cara penyelenggaraan sesuai dengan kode etik dan standar profesi yang telah 
ditetapkan. 

Kualitas atau mutu sebuah pelayanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa sudut 
pandang/perspektif berikut ini : 
a. Sudut pandang pasien dan masyarakat 
Kualitas pelayanan berarti suatu rasa empati, respek dan tanggap akan kebutuhannnya  
b. Sudut pandang petugas kesehatan 
Kualitas pelayanan berarti melakukan segala sesuatu yang tepat untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pasien dan masyarakat  
c. Sudut pandang manajer atau administrator 
Kualitas pelayanan berarti apabila memiliki tenaga profesional yang berkualitas dan cukup. 

Penilaian kualitas suatu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa aspek. Menurut 
Donabedian, seperti yang disampaikan oleh Wijono 1997, bahwa pendekatan kualitas 
pelayanan kesehatan dapat ditinjau dari aspek berikut :  
a. Struktur 
Struktur adalah sarana fisik perlengkapan dan peralatan, organisasi dan manajemen, 
keuangan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya di fasilitas kesehatan.  b. Proses 
Proses adalah semua kegiatan yang dilaksanakan secara profesional oleh tenaga kesehatan.  
c.Outcomes 
Outcomes adalah hasil akhir dari suatu aktifitas kegiatan pelayanan kesehatan.  

Dimensi Kualitas Pelayanan yang dikembangkan oleh Zeithhaml dkk.  dapat digambarkan 
berikut ini : 
a) Tangibles (Bukti langsung/fisik) 
b)  Reliability (Keterandalan atau kehandalan). 
c) Responsiveness (Daya tanggap) 
d) Assurance (Jaminan) 
e) Empathy (Perhatian/empati) 

 
B. Konsep Kinerja 

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan pengertian 
performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai 
makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan 
berlangsung (Wibowo, 2009). 

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 
strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi 
(Armstrong dan Baron, 1998). 

Menurut Gibson (1997), secara teoritis ada tiga kelompok variabel yang 
mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja, yaitu variabel individu, variabel organisasi 
dan variabel psikologis. Ketiga kelompok variabel tersebut mempengaruhi perilaku kerja 
dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja personel. 

Menurut Notoatmodjo (2000) ada teori yang mengemukakan tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja yang disingkat dengan “ACHIEVE” yang artinya Ability (kemampuan 
pembawaan), Capacity (kemampuan yang dapat dikembangkan), Help (bantuan untuk 
terwujudnya kinerja), Incentive (insentif material maupun non material), Environment 



6 
 

(lingkungan tempat kerja karyawan), Validity (pedoman atau petunjuk dan uraian kerja) dan 
Evaluation (adanya umpan balik hasil kerja). 

Davis (1985) juga mengatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian 
kinerja seseorang adalah faktor iklim kerja yaitu yang menyangkut lingkungan yang ada atau 
yang dihadapi oleh manusia yang berada dalam suatu organisasi yang mempengaruhi 
seseorang dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. 

Menurut Kepmenkes no. 228 tahun 2002, untuk mengukur kinerja rumah sakit ada 
beberapa indikator, yaitu: 
a. Input, yang dapat mengukur pada bahan alat sistem prosedur atau orang yang memberikan 

pelayanan misalnya jumlah dokter, kelengkapan alat, prosedur tetap dan lain-lain. 
b. Proses, yang dapat mengukur perubahan pada saat pelayanan yang misalnya kecepatan 

pelayanan, pelayanan dengan ramah dan lain-lain. 
c. Output, yang dapat menjadi tolok ukur pada hasil yang dicapai, misalnya jumlah yang 

dilayani, jumlah pasien yang dioperasi, kebersihan ruangan. 
d. Outcome, yang menjadi tolok ukur dan merupakan dampak dari hasil pelayanan sebagai 

misalnya keluhan pasien yang merasa tidak puas terhadap pelayanan dan lain-lain. 
e. Benefit, adalah tolok ukur dari keuntungan yang diperoleh pihak rumah sakit maupun 

penerima pelayanan atau pasien yang misal biaya pelayanan yang lebih murah, peningkatan 
pendapatan rumah sakit. 

f. Impact, adalah tolok ukur dampak pada lingkungan atau masyarakat luas misalnya angka 
kematian ibu yang menurun, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya 
kesejahteraan karyawan. 

 
C. Konsep Rumah Sakit 

Berdasarkan Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, dinyatakan bahwa, 
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, 
dan gawat darurat. 

Fungsi rumah sakit umum meliputi : 
a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar 

pelayanan rumah sakit 
b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang 

paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis 
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka 

peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan 
d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang 

kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika 
ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

Rumah sakit merupakan sebuah organisasi yang berbeda dengan organisasi lain pada 
umumnya. Sebagai suatu organisasi, rumah sakit mempuyai ciri khusus yang tidak sama 
dengan organisasi lainnya. Menurut Rachael Massie dalam buku Essential of Management 
(1987), yang dikutip oleh Tjandra Yoga bahwa ada tiga ciri khas rumah sakit yang 
membedakannya dengan industri lain, yaitu : 
a. Bahan baku dari industri jasa kesehatan rumah sakit adalah manusia. Unsur manusia perlu 

mendapat perhatian dan tanggung jawab pengelola rumah sakit. 
b. Dalam industri rumah sakit yang disebut sebagai pelanggan (customer) tidak selalu mereka 

yang menerima pelayanan. 
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c. Pentingnya peran para profesional dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan. Para 
profesional di sini adalah dokter, perawat, fisioterapis, ahli farmasi, ahli gizi dan lain-lain. 

 
D. Konsep Manajemen Keperawatan 

Manajemen keperawatan adalah penggunaan waktu yang efektif, karena manajemen 
adalah pengguna waktu yang efektif, keberhasilan rencana perawat manajer klinis, yang 
mempunyai teori atau sistematik dari prinsip dan metode yang berkaitan pada institusi yang 
besar dan organisasi keperawatan di dalamnya, termasuk setiap unit. Teori ini meliputi 
pengetahuan tentang misi dan tujuan dari institusi tetapi dapat memerlukan pengembangan 
atau perbaikan termasuk misi atau tujuan divisi keperawatan. Dari pernyataan pengertian yang 
jelas perawat manajer mengembangkan tujuan yang jelas dan realistis untuk pelayanan 
keperawatan (Swanburg, 2000).  

Beberapa prinsip yang mendasari manajemen keperawatan (Suyanto, 2009) : 
a) Manajemen keperawatan seyogyanya berlandaskan perencanaan. 
b) Manajemen keperawatan dilaksanakan melalui penggunaan waktu yang efektif.  
c) Manajemen keperawatan melibatkan para pengambil keputusan.  
d) Memenuhi kebutuhan asuhan keperawatan pasien merupakan fokus perhatian manajer 

keperawatan dengan mempertimbangkan apa yang pasien lihat, pikir, yakini dan ingini.  
e) Pengarahan merupakan elemen kegiatan manajemen keperawatan. 
f) Divisi keperawatan yang baik dapat memotivasi perawat untuk memperlihatkan penampilan 

kerja yang terbaik.  
g) Manajemen keperawatan menggunakan komunikasi yang efektif. 
h) Pengembangan staf penting untuk dilaksanakan sebagai upaya persiapan perawat 

pelaksana menduduki posisi yang lebih tinggi untuk peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan perawat. 

i) Pengendalian merupakan elemen manajemen keperawatan. 
Perkembangan metode penugasan asuhan keperawatan merupakan respon terhadap 

perubahan akan kebutuhan tenaga keperawatan yang menjamin pemberian asuhan 
keperawatan yang bermutu. Pada pertengahan abad 19 metode kasus merupakan metode 
penugasan yang populer. Kemudian muncul metode fungsional yang pada saat itu diterapkan 
untuk menanggulangi kekurangan tenaga. Pada akhir dekade tahun 70-an metode tim 
diperkenalkan dan akhir-akhir ini metode keperawatan primer dan modul juga dikembangkan 
(Suyanto, 2009). 

Supervisi keperawatan mempunyai pengertian yang sangat luas, yaitu meliputi segala 
bantuan dari pemimpin/penanggung jawab kepada perawat yang ditujukan untuk 
perkembangan para perawat dan staf lainnya dalam mencapai tujuan asuhan keperawatan. 
Kegiatan supervisi semacam ini merupakan dorongan, bimbingan dan kesempatan bagi 
pertumbuhan, perkembangan keahlian dan kecakapan perawat. Selain itu, supervisi juga 
diartikan sebagai pengamatan atau pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan 
pekerjaan yang sifatnya rutin (Suyanto, 2008). 

Supervisi keperawatan dilaksanakan oleh personil atau bagian yang bertanggung jawab 
antara lain : 
 Kepala ruangan 

Betanggung jawab untuk melakukan supervisi pelayanan keperawatan yang diberikan pada 
pasien di ruang perawatan yang dipimpinnya. Kepala ruangan mengawasi perawat 
pelaksana dalam memberikan asuhan keperawatan baik secara langsung maupun tidak 
langsung disesuaikan dengan metode penugasan yang diterapkan di ruang perawatan 
tersebut. 
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 Pengawas perawatan (supervisor) 
Ruang perawatan dan unit pelayanan yang berada di bawah unit pelaksana fungsional (UPF) 
mempunyai pengawas yang bertanggung jawab mengawasi jalannya pelayanan 
keperawatan. 

 Kepala bidang keperawatan 
Sebagai top manajer dalam keperawatan, kepala bidang keperawatan bertanggung jawab 
untuk melakukan supervisi baik secara langsung atau tidak langsung melalui pengawas 
perawatan (Suyanto, 2008). 
Dalam asuhan keperawatan sebagai perawat yang profesional salah satu peran sebagai 

perawat pelaksana. Perawat sebagai pelaksana secara langsung maupun tidak langsung 
memberikan asuhan keperawatan kepada pasien individu, keluarga, dan masyarakat. Peran 
perawat sebagai perawat pelaksana perawat sebagai perawat pelaksana disebut Care Giver 
yaitu perawat menggunakan metode pemecahan masalah dalam membantu pasien mengatasi 
masalah kesehatan. 

 
E. Konsep Clinical Governance 

Penny (2003), menunjukkan  istilah clinical governance yang pertama kali 
digunakan oleh WHO pada tahun 1983, untuk membingkai suatu perawatan kesehatan  
yang berkualitas tinggi pada empat dimensi, yaitu kinerja yang profesional, alokasi 
sumber daya, manajemen resiko dan kepuasan pasien (Lewis dkk, 2003). 

Komisi Kesehatan di   Inggris (1997) pertama kali mendefinisikan clinical governance 
sebagai sebuah kerangka kerja dimana sarana pelayanan kesehatan dapat bertanggung jawab 
atas mutu pelayanan klinis yang diberikan dan menjaga standar perawatan yang tinggi dengan 
menciptakan lingkungan yang peduli akan perkembangan keunggulan klinis (Penny, 2000). 

Pada bulan September 2001, Departemen Kesehatan Australia Barat menyelesailan 
suatu model baru dari clinical governance untuk pengembangan dan implementasi di rumah 
sakit dan layanan kesehatan lain di wilayah Australia Barat. Model tersebut terdiri dari : 
 Pilar 1 : Customer Value 

Pilar ini mendorong pelayanan kesehatan untuk melibatkan masyarakat dan pemegang 
kepentingan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan serta 
perencanaan untuk masa depan. 
 Pilar 2 : Kinerja Klinis dan Evaluasi (Clinical Performance and Evaluation) 
Pilar kedua bertujuan untuk menjamin pengenalan, penggunaan, monitoring dan evaluasi dari 
evidence-based clinical standarts. Hasilnya adalah budaya dimana evaluasi organisasi dan 
kinerja klinis, termasuk audit klinis adalah hal biasa dan diharapkan dalam setiap pelayanan 
klinis. 
 Risiko Klinis (Clinical Risk) 
Konsentrasi pilar ketiga adalah pada meminimalkan risiko klinis dan meningkatkan keamanan 
klinis secara keseluruhan. Hal ini dicapai melalui identifikasi dan pengurangan risiko potensial 
serta pemeriksaan penyebab insiden yang tidak diharapkan dan faktor kontribusi serta tren 
yang terjadi di seluruh layanan. 
 Pilar 4 : Pengembangan Profesional dan Manajemen (Professional Development and 

Management 
Pilar keempat mendukung seleksi dan rekrutmen staf klinis, mereka akan terus menerus 
mengembangkan profesinya, menjaga standar profesinya serta memonitor hal-hal yang baru 
dan inovatif. 
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F. Konsep Infeksi Nosokomial 
Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat oleh penderita, ketika penderita dalam 

proses asuhan keperawatan  di rumah sakit (Darmono, 2008). 
Suatu infeksi dikatakan didapat dari rumah sakit apabila memiliki ciri-ciri : 

1) Pada waktu penderita mulai dirawat di rumah sakit tidak didapatkan tanda-tanda klinik dari 
infeksi tersebut 

2) Pada waktu penderita mulai di rawat di rumah sakit, tidak sedang dalam masa inkubasi dari 
infeksi tersebut 

3) Tanda-tanda klinis infeksi tersebut timbul sekurang-kurangnya setelah 3 x 24 jam sejak mulai 
perawatan 

4) Infeksi tersebut bukan merupakan residual dari infeksi sebelumnya 
5) Bila saat mulai dirawat di rumah sakit sudah ada tanda-tanda infeksi, dan terbukti infeksi 

tersebut didapat penderita ketika dirawat di rumah sakit yang sama pada waktu yang lalu, 
serta belum pernah dilaporkan sebagai infeksi nosokomial. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya infeksi nosokomial adalah (Darmono, 2008) : 
a) Faktor-faktor yang ada dalam diri penderita (intrinsic factors). 
b) Faktor keperawatan. 
c) Faktor mikroba. 
d) Faktor-faktor di luar penderita (extrinsic factors). 

 
Menurut Griffiths, dkk (2008), faktor yang mempengaruhi kejadian infeksi di rumah sakit 

adalah : 
1) Faktor kepemimpinan dan manajemen 

 Gaya Kepemimpinan 
 Peran Manajemen Keperawatan 
 Teamwork 
 Manajemen Sumber Daya Manusia 
 Clinical Governance 

2). Faktor tenaga kerja dan beban kerja 
 Staffing dan ketrampilan 
 Bed Occupancy 

 
G. Kerangka Konsep Penelitian 

Penelitian ini akan melihat kinerja mutu pelayanan dengan indikator flebitis dan infeksi luka 
operasi dari sisi kepemimpinan dan manajemen menurut Griffiths dkk (2008), dan variabel yang 
akan diteliti adalah, pengaruh variabel peran manajemen keperawatan serta variabel clinical 
governance terhadap  terhadap variabel kinerja mutu pelayanan rumah sakit. 

Secara skematik kerangka konsep penelitian ini adalah  sebagai  berikut : 
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Gambar 2.  Kerangka Konsep Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Variabel independen :  
1. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dari Peran Manajemen 

Keperawatan. 
2. Standar keperawatan, indikator keperawatan dan audit keperawatan dari clinical governance 

Variabel dependen : 
 
Kinerja mutu pelayanan dengan flebitis dan infeksi luka operasi sebagai indikator 
 
H. Hipotesis 
1. Faktor perencanaan dari variabel  Peran Manajemen Keperawatan berpengaruh terhadap 

Kinerja Mutu Pelayanan dengan indikator flebitis dan infeksi luka operasi di RSUD Dr. M. 
Haulussy Ambon. 

2. Faktor pengorganisasian dari variabel  Peran Manajemen Keperawatan berpengaruh 
terhadap Kinerja Mutu dengan indikator flebitis dan infeksi luka operasi Pelayanan di RSUD 
Dr. M. Haulussy Ambon. 

3. Faktor pelaksanaan dari variabel  Peran Manajemen Keperawatan berpengaruh terhadap 
Kinerja Mutu Pelayanan dengan indikator flebitis dan infeksi luka operasi di RSUD Dr. M. 
Haulussy Ambon. 

4. Faktor pengawasan dari variabel  Peran Manajemen Keperawatan berpengaruh terhadap 
Kinerja Mutu Pelayanan dengan indikator flebitis dan infeksi luka operasi di RSUD Dr. M. 
Haulussy Ambon. 

5. Faktor standar klinik dari variabel  Clinical Governance berpengaruh terhadap Kinerja Mutu 
Pelayanan dengan indikator flebitis dan infeksi luka operasi di RSUD Dr. M. Haulussy 
Ambon. 

6. Faktor indikator klinik dari variabel  Clinical Governance berpengaruh terhadap Kinerja Mutu 
Pelayanan dengan indikator flebitis dan infeksi luka operasi di RSUD Dr. M. Haulussy 
Ambon. 

Peran Manajemen 
Keperawatan : 
 
- Perencanaan 
- Pengorganisasian 
- Pelaksanaan 
- Pengawasan 

 

Clinical  Governance : 
 
- Standar Keperawatan 
- Indikator Keperawatan 
- Audit Keperawatan 

 

KINERJA MUTU PELAYANAN RUMAH 
SAKIT 

A. Indikator pelayanan non bedah 
- Angka kejadian dengan dekubitus  
- Angka kejadian dengan jarum 

infus (flebitis) 
- Angka kejadian infeksi karena 

transfusi darah 
- Angka ketidaklengkapan pengisian 

catatan medik 
- Angka keterlambatan pelayanan 

pertama gawat darurat 
B. Indikator pelayanan bedah 

- Angka infeksi luka operasi 
- Angka komplikasi pasca bedah 
- Angka tunggu sebelum operasi 

elektif 
- Angka appendik normal 
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7. Faktor audit klinik dari variabel  Clinical Governance berpengaruh terhadap Kinerja Mutu 
Pelayanan dengan indikator flebitis dan infeksi luka operasi di RSUD Dr. M. Haulussy 
Ambon. 

 
I. Definisi Operasional 
1. Peran Manajemen Keperawatan : 

a. Perencanaan adalah fungsi manajemen keperawatan dalam merencanakan sumber 
daya keperawatan di RSUD Dr M.Haulussy Ambon. 

b. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen keperawatan dalam mengorganisasikan 
tenaga keperawatan dalam rangka memberikan asuhan keperawatan  kepada pasien di 
RSUD Dr. M. Haulussy Ambon. 

c. Pelaksanaan adalah fungsi manajemen keperawatan dalam melaksanakan semua 
rencana asuhan keperawatan di RSUD Dr M.Haulussy Ambon. 

d. Pengawasan adalah fungsi manajemen keperawatan dalam pengawasan pelaksanaan 
dan pengorganisasian keperawatan di RSUD Dr M. Haulussy Ambon. 

2. Clinical governance : 
a. Standar Keperawatan adalah acuan yang telah ditetapkan berupa Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan Standar Asuhan Keperawatan (SAK) dalam melaksanakan tindakan 
dan asuhan keperawatan di RSUD Dr M. Haulussy Ambon. 

b. Indikator Keperawatan adalah acuan yang telah ditetapkan untuk dicapai di RSUD Dr M. 
Haulussy Ambon. 

c. Audit Keperawatan adalah metode untuk mengevaluasi semua tindakan dan asuhan 
keperawatan yang telah diberikan di RSUD Dr M. Haulussy Ambon. 

3. Kinerja Mutu Pelayanan adalah hasil kerja individu atau kelompok secara keseluruhan di 
dalam melaksanakan tugas di bandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar 
hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah di tentukan terlebih dahulu dan telah 
di sepakati bersama. Indikator kinerja mutu pelayanan dalam penelitian ini adalah infeksi 
nosokomial flebitis dan infeksi luka operasi. 

 
METODE PENELITIAN 

 
A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian analisis korelasi dengan menggunakan 
pendekatan cross sectional. 

Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang kinerja mutu pelayanan rumah 
sakit, yaitu infeksi nosokomial, pada penelitian ini juga dilakukan metode observasional, yaitu 
dengan mengamati setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat kepada pasien selama 24 jam 
 
 
 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di ruang rawat inap Rumah Sakit Dr. M. Haulussy Ambon, yang 
dilakukan pada  bulan Agustus – September 2010. 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 

Populasi dalam penelitan adalah sub sistem ruang perawatan di RSUD Dr M. Haulussy 
Ambon, yaitu ruang bedah wanita dan laki-laki, ruang penyakit dalam wanita dan laki-laki, ruang 
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cendrawasih, ruang paviliun, ruang neurologi, ruang paru-paru, ruang ICU/ICCU, ruang anak-
anak, ruang mata, ruang THT, ruang kulit dan kelamin, ruang kebidanan. 
2. Sampel 

Sampel penelitian adalah ruang perawatan Bedah Laki-laki, ruang perawatan Bedah 
Wanita, ruang perawatan Penyakit Dalam Laki-laki, ruang perawatan Penyakit Dalam Wanita, 
Ruang perawatan Neurologi, serta Ruang perawatan penyakit Paru-paru RSUD Dr. M. 
Haulussy Ambon. 
 
D. Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer yang diperoleh melalui wawancara dengan memakai kuesioner sebagai 

panduan yang dibagikan kepada responden untuk mendapatkan data mengenai variabel 
independen meliputi faktor peran manajemen keperawatan (perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, pengawasan) dan faktor clinical governance (standar klinik, indikator klinik, 
audit klinik) serta variabel dependen yaitu kinerja mutu pelayanan yaitu infeksi nosokomial 
dengan menggunakan metode wawancara dan observasi.  

2. Data Sekunder diperoleh dengan melihat laporan bulanan instalasi rawat inap, serta 
mengutip data yang sudah ada pada bidang keperawatan, bidang kepegawaian, bidang 
perlengkapan  berupa data ketenagaan maupun sarana dan prasarana rumah sakit 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpul dengan menggunakan kuesioner yang berupa daftar pertanyaan yang 
berbentuk pilihan ganda. Selain itu, data juga dikumpulkan dengan menggunakan lembar 
observasi, yaitu dengan melakukan observasi terhadap semua pasien yang dirawat di ruang 
rawat yang menjadi sampel penelitian, yaitu melakukan observasi terhadap semua tindakan 
yang dilakukan terhadap pasien selama 24 jam.  Teknik pengumpulan data sekunder yang 
dilakukan dengan mempelajari laporan rumah sakit dan instansi lain yang terkait dengan topik 
penelitian. 
 
F. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis secara univariat 
dan bivariat untuk menganalisis pengaruh variabel peranan manajemen keperawatan dan 
variabel clinical governance terhadap variabel kinerja mutu pelayanan. Untuk menganalisis 
pengaruh peran manajemen keperawatan terhadap kinerja mutu pelayanan dan  pengaruh 
clinical governance terhadap kinerja mutu pelayanan digunakan uji chi-square. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
1. Peran Manajemen Keperawatan Terhadap Kinerja Mutu Pelayanan 
a. Perencanaan 

Umumnya responden menyatakan bahwa perencanaan keperawatan adalah baik 
yaitu sebanyak 70 orang (68,0%), sedangkan 33 orang (32,0%) menyatakan kurang. 

Responden dengan kinerja mutu pelayanan yang baik menyatakan bahwa perencanaan 
keperawatan adalah baik sebesar 81,4% (57 orang) dibandingkan dengan yang menyatakan 
bahwa perencanaan keperawatan kurang sebesar 60,6% (20 orang). Sedangkan responden 
dengan kinerja mutu pelayanan kurang menyatakan perencanaan keperawatan baik adalah 
sebesar 18,6% (13 orang) dibandingkan dengan yang menyatakan perencanaan keperawatan 
kurang yaitu sebesar 39,4% (13 orang).  
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Hasil uji statistik dengan chi-square diperoleh nilai p = 0,023 (p<α) yang berarti ada 
pengaruh antara perencanaan dengan kinerja mutu pelayanan.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nanny Handiyani (2003) yang menyatakan 
bahwa fungsi perencanaan yang baik berpeluang meningkatkan keberhasilan pengendalian 
infeksi nosokomial. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Bambang Edi Warsito 
(2006), yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara fungsi perencanaan dengan 
pelaksanaan manajemen asuhan keperawatan. 
b. Pengorganisasian 

Responden umumnya menjawab pengorganisasian keperawatan adalah baik yaitu 
sebanyak 80 orang (77,7%), hanya 23 orang (22,3%) yang menjawab kurang. 

Responden dengan kinerja mutu pelayanan yang baik menyatakan bahwa 
pengorganisasian keperawatan adalah baik sebesar 80,0% (64 orang) dibandingkan dengan 
yang menyatakan bahwa pengorganisasian keperawatan kurang sebesar 56,5% (13 orang). 
Sedangkan responden dengan kinerja mutu pelayanan kurang menyatakan pengorganisasian 
keperawatan baik adalah sebesar 20,0% (16 orang) dibandingkan dengan yang menyatakan 
pengorganisasian keperawatan kurang yaitu sebesar 43,5% (10 orang).  

Hasil uji statistik dengn chi-square di peroleh nilai p = 0,022 (p<α), yang berarti ada 
pengaruh antara pengorganisasian dan kinerja mutu pelayanan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Presidentiyas Bimo T. (2007) yang 
menyatakan bahwa penerapan pengorganisasian yang baik (MPKP) berdampak positif 
terhadap kejadian infeksi nosokomial, tapi tidak sesuai dengan hasil penelitian Bambang Edi 
Warsito (2006) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara fungsi pengaruh dengan 
pelaksanaan manajemen asuhan keperawatan. 
C. Pelaksanaan 

Sebanyak 59 orang (57,3%) menyatakan bahwa pelaksanaan keperawatan adalah 
baik, sedangkan 44 orang (42,7%) menyatakan bahwa pelaksanaan keperawatan 
kurang. 

Responden dengan kinerja mutu pelayanan yang baik menyatakan bahwa pelaksanaan 
keperawatan adalah baik sebesar 83,1% (49 orang) dibandingkan dengan yang menyatakan 
bahwa pelaksanaan keperawatan kurang sebesar 63,6% (28 orang. Sedangkan responden 
dengan kinerja mutu pelayanan kurang menyatakan pelaksanaan keperawatan baik adalah 
sebesar 16,9% (10 orang) dibandingkan dengan yang menyatakan pelaksanaan keperawatan 
kurang yaitu sebesar 36,4% (16 orang). Hasil uji statistik dengn chi-square di peroleh nilai p = 
0,025 (p<α), yang berarti ada pengaruh antara pelaksanaan dan kinerja mutu pelayanan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nanny Handiyani 
(2003) yang menyatakan bahwa fungsi pelaksanaan  dengan baik berpeluang meningkatkan 
keberhasilan pengendalian infeksi nosokomial, serta sesuai dengan hasil penelitian Bambang 
Edi Warsito (2006) yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara fungsi pelaksanaan dengan 
manajemen asuhan keperawatan. 
D. Pengawasan 

Sebagian besar responden yaitu 72 orang (69,9%) menjawab pelaksanaan 
pengawasan keperawatan adalah baik dan sebanyak 31 orang (30,1%) menjawab 
kurang. 

Responden dengan kinerja mutu pelayanan yang baik menyatakan bahwa pengawasan 
keperawatan adalah baik sebesar 82,4% (61 orang) dibandingkan dengan yang menyatakan 
bahwa pengawasan keperawatan kurang sebesar 55,2% (16 orang. Sedangkan responden 
dengan kinerja mutu pelayanan kurang menyatakan pengawasan keperawatan baik adalah 
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sebesar 17,6% (13 orang) dibandingkan dengan yang menyatakan pengawasan keperawatan 
kurang yaitu sebesar 44,8% (13 orang). Hasil uji statistik dengan chi-square di peroleh nilai p = 
0,004 (p<α), yang berarti ada pengaruh antara pengawasan dan kinerja mutu pelayanan.  
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mei Junita Nainggolan 
(2010) yang menyatakan bahwa  ada pengaruh yang bermakna antara pelaksanaan supervisi 
dengan kinerja perawat pelaksana, tapi tidak sesuai dengan hasil penelitian Wiwik Hendrarni 
(2008), yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara faktor pengawasan terhadap 
kinerja asuhan keperawatan. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Juleha Pua Geno (2007), 
menyatakan bahwa semakin efektif supervisi yang dulakukan, maka semakin baik kinerja 
perawat dan semakin meningkat kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan keperawatan.   

 
2. Pengaruh Clinical Governance Terhadap Kinerja Mutu Pelayanan 
a. Standar Klinik 

Sebanyak 50 orang (48,5%) menjawab bahwa standar keperawatan adalah perlu 
sedangkan 53 orang (51,5) menyatakan tidak perlu. 

Responden dengan kinerja mutu pelayanan yang baik menyatakan bahwa standar 
keperawatan adalah perlu sebesar 66,0% (33 orang) dibandingkan dengan yang menyatakan 
bahwa standar keperawatan tidak perlu sebesar 83,0% (44 orang). Sedangkan responden 
dengan kinerja mutu pelayanan kurang menyatakan standar keperawatan perlu adalah sebesar 
34,0% (17 orang) dibandingkan dengan yang menyatakan standar keperawatan tidak perlu 
yaitu sebesar 17,0% (9 orang). Dari tabel di atas terlihat bahwa lebih banyak responden dengan 
kinerja baik yang menyatakan bahwa tidak perlu ada standar keperawatan, ini menunjukkan 
niat yang baik dari sebagian besar responden untuk menjalankan tindakan dan asuhan 
keperawatan.    

Hasil uji statistik dengn chi-square di peroleh nilai p = 0,047 (p<α), yang berarti ada 
pengaruh antara standar keperawatan dan kinerja mutu pelayanan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masdalifa Pasaribu 
(2008) yang menyatakan bahwa pemasangan infus sesuai SOP berpengaruh terhadap kejadian 
flebitis. 
b. Indikator Keperawatan 

Sebanyak 65 orang (63,1%) bahwa indikator keperawatan adalah perlu sedangkan 38 
orang (36,9%) menyatakan tidak perlu. 

Responden dengan kinerja mutu pelayanan yang baik menyatakan bahwa indikator 
keperawatan adalah perlu sebesar 81,5% (53 orang) dibandingkan dengan yang menyatakan 
bahwa indikator keperawatan tidak perlu sebesar 63,2% (24 orang). Sedangkan responden 
dengan kinerja mutu pelayanan kurang menyatakan indikator keperawatan perlu adalah 
sebesar 18,5% (12 orang) dibandingkan dengan yang menyatakan indikator keperawatan tidak 
perlu yaitu sebesar 36,8% (14 orang). Hasil uji statistik dengn chi-square di peroleh nilai p = 
0,038 (p<α), yang berarti ada pengaruh antara indikator keperawatan dan kinerja mutu 
pelayanan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh David J. Ballard 
(2003) yang menyatakan bahwa penggunaan indikator klinik meningkatkan kinerja serta dapat 
digunakan untuk menilai peningkatan mutu pelayanan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 
c. Audit Keperawatan 

Sebanyak 62 orang (60,2%) menyatakan bahwa audit keperawatan adalah perlu dan 41 
orang (39,8%) menyatakan tidak perlu. 

Responden dengan kinerja mutu pelayanan yang baik menyatakan bahwa audit 
keperawatan adalah perlu sebesar 67,7% (42 orang) dibandingkan dengan yang menyatakan 
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bahwa audit keperawatan tidak perlu sebesar 85,4% (35 orang). Sedangkan responden dengan 
kinerja mutu pelayanan kurang menyatakan audit keperawatan perlu adalah sebesar 32,3% (20 
orang) dibandingkan dengan yang menyatakan audit keperawatan tidak perlu yaitu sebesar 
14,6% (6 orang). Dari tabel di atas terlihat bahwa lebih banyak responden dengan kinerja baik 
justru menyatakan tidak perlu adanya audit keperawatan, ini menunjukkan bahwa tindakan 
yang dilakukannya adalah benar dan  sesuai dengan prosedur, sehingga tidak perlu dilakukan 
evaluasi. 

Hasil uji statistik dengn chi-square di peroleh nilai p = 0,044 (p<α), yang berarti ada 
pengaruh antara audit keperawatan dan kinerja mutu pelayanan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Oom Komariah  (2008) yang 
menyatakan bahwa pelaksanaan audit klinik mempengaruhi kinerja klinik. Sebuah tinjauan 
sistematis oleh Cochrane (2006), dari 118 pengujian menilai efek audit dan feedback terhadap 
praktek para profesional pelayanan kesehatan (meliputi peresepan antibiotik, membersihkan 
tangan dan penggunaan sarung tangan). Hasilnya menunjukkan bahwa audit dan feedback 
dapat menjadi efektif dalam meningkatkan praktek profesional.  

 
3. Observasi di Ruang Rawat Inap 

Proporsi flebitis tiap tindakan yang diterima untuk tiap-tiap ruangan yang menjadi sampel 
penelitian yaitu 0,0089 atau 8,9 dari 1000 pasien berpeluang terkena flebitis di ruang penyakit 
dalam laki-laki,  0,0055 atau 5,5 dari 1000 pasien berpeluang mendapatkan flebitis di ruang 
penyakit dalam wanita, 0,0050 atau 5 dari 1000 berpeluang terkena flebitis di ruang paru-paru, 
0,0034 atau 3,4 dari 1000 pasien berpeluang mendapatkan flebitis di ruang neurologi, 0,0030 
atau 3 dari 1000 pasien berpeluang mendapatkan flebitis di ruang bedah laki-laki serta 0,0068 
atau 6,8 dari 1000 pasien berpeluang terkena flebitis di ruang bedah wanita. 

Sedangkan proporsi Infeksi Luka Operasi (ILO) adalah 0,0007 atau 0,7 dari 1000 pasien 
berpeluang terkena ILO di ruang bedah laki-laki dan 0,0010 atau 1 dari 1000 pasien berpeluang 
mendapatkan ILO di ruang bedah wanita.   

Hasil analisis statistik, yaitu one sample t-test di dapatkan adanya kejadian yang signifikan 
pada kejadian phlebitis pada ruang rawat yang menjadi sampel penelitian. 

Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (Depkes, 2007), maka terlihat 
perbedaan yang sangat signifikan antara persentase kejadian flebitis dan infeksi luka operasi 
dengan perhitungan proporsi flebitis dan infeksi luka operasi berdasarkan rate (tabel 28). Hal ini 
disebabkan oleh karena pada standar yang ditetapkan oleh Depkes berlaku secara umum 
tanpa melihat kepadatan pasien, tindakan yang dilakukan serta lama hari rawat. Sedangkan 
perhitungan proporsi plebitis dan infeksi luka operasi di atas berdasarkan tindakan yang 
dilakukan, kepadatan pasien dalam ruang perawatan serta lamanya penderita dirawat.  

 
 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 
1. Faktor peran manajemen keperawatan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan pengawasan berpengaruh  terhadap kinerja mutu pelayanan di RSUD Dr. M. Haulussy 
Ambon, tetapi tidak berkontrobusi secara langsung terhadap kejadian flebitis dan infeksi luka 
operasi yang menjadi indikator kinerja mutu pelayanan. 
a. Perencanaan 

Perencanaan keperawatan adalah baik yaitu  68,0%, sedangkan  32,0% menyatakan 
kurang. Perencanaan tenaga keperawatan yang dilakukan oleh Bidang Keperawatan 
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RSUD Dr. M. Haulussy Ambon sesuai dengan kebutuhan ruang-ruang rawat baik dar 
segi kuantitas maupun kualitas.     

b. Pengorganisasian 
Pengorganisasian keperawatan adalah baik yaitu  77,7%, sedangkan  23,3% 
menyatakan kurang. Pengorganisasian keperawatan di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon 
menggunakan metode Tim, sesuai dengan kualitas dan kuantitas tenaga keperawatan 
yang ada. 

c. Pelaksanaan 
Pelaksanaan keperawatan adalah baik yaitu  57,3%, sedangkan  42,7% menyatakan 
kurang. Fungsi pelaksanaan keperawatan  di RSUD Dr M. Haulussy lebih banyak 
dijalankan oleh kepala ruangan dengan tugas-tugas antara lain mengatur dan 
mengkoordinasi seluruh kegiatan pelayanan di ruang rawat. 

d. Pengawasan 
Pengawasan keperawatan adalah baik yaitu  69,9%, sedangkan  30,1% menyatakan 
kurang. Di RSUD Dr M. Haulussy Ambon fungsi pengawasan dilakukan  oleh bidang 
keperawatan selama 24 jam sehari. 

2. Faktor clinical governance, yaitu standar klinik, indikator klinik, dan audit klinik berpengaruh 
terhadap kinerja mutu pelayanan di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon. 
a. Standar Keperawatan 

Standar  keperawatan diperlukan yaitu  48,5%, sedangkan sedangkan tidak perlu adalah 
32,0%.  Yang menjadi standar keperawatan di RSUD Dr M. Haulussy Ambon adalah 
Standar Operasional Prosedur (SOP) tindakan keperawatan dan Standar Asuhan 
Keperawatan.  

b. Indikator Keperawatan 
Indikator  keperawatan diperlukan yaitu  63,1%, sedangkan sedangkan tidak perlu adalah 
36,9%. Yang menjadi indikator keperawatan adalah indikator mutu pelayanan rumah 
sakit, yaitu untuk pelayanan bedah dan non bedah. 

c. Audit keperawatan 
Audit keperawatan diperlukan yaitu  60,2%, sedangkan sedangkan tidak perlu adalah 
39,8%. Audit keperawatan adalah metode untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktek 
klinik, selama ini di RSUD Dr M. Halussy Ambon belum pernah melakukan audit 
keperawatan. 

 
B. Saran 
1. Sumber Daya Manusia 

a. Untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia, 
khususnya yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien di ruang rawat, maka 
mereka perlu mendapat pelatihan yang berhubungan dengan infeksi nosokomial.  

b. Apabila ada petugas rumah sakit yang mengikuti pelathan yang berhubungan dengan 
infeksi nosokomial, sebaiknya petugas tersebut memberikan sosialisasi agar diketahui 
oleh petugas lainnya.  

2. Sarana 
a. Menambah dan melengkapi peralatan di ruang-ruang rawat. 
b. Melengkapi alat pelindung diri dan sarana mencuci tangan di ruang-ruang rawat. 

3. Standar Operasional Prosedur 
a. Melakukan setiap tindakan sesuai dengan standar operasional prosedur. 
b. Meletakkan standar operasional prosedur tindakan-tindakan yang banyak dilakukan di 

tempat yang mudah dilihat petugas. 
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c. Mengevaluasi secara berkala standar operasional prosedur yang ada. 
4. Perlu dilakukan penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain kepuasan 

dan motivasi perawat. 
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