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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Rumah sakit merupakan salah satu instansi pelayanan masyarakat dalam 

bidang kesehatan. Adanya sistem baru untuk rumah sakit yang diadakan 

pemerintah dan dijalankan oleh BPJS, membuat rumah sakit semakin banyak 

dikunjungi masyarakat yang ingin mengkonsultasikan kesehatannya atau dirujuk 

dari fasilitas kesehatan tingkat 1 (puskesmas,klinik) untuk mengetahui apakah 

dirinya atau keluarganya hanya memerlukan obat dan perawatan ringan atau harus 

dilakukan tindakan operasi.  

RSUD Pasar Rebo merupakan salah satu rumah sakit yang banyak menjadi 

tujuan. Dengan banyaknya pengunjung yang datang tentunya rumah sakit ingin 

memaksimalkan pelayanannya agar masyarakat yang datang tidak hanya terobati 

tetapi juga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, namun tanpa 

memperberat sumber daya yang dimiliki sehingga para pekerja rumah sakit tidak 

kelelahan dan mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada pasien. 

 Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu yang menarik untuk diteliti 

adalah ruang operasi. Ruang operasi merupakan pusat biaya terbesar sekaligus 

sumber pendapatan terbesar bagi rumah sakit. Penjadwalan ruang operasi sangat 

mempengaruhi sumber daya lain yang terlibat didalamnya seperti dokter bedah, 

ahli bius, dan peralatan untuk operasi pasien. Hal ini membuat penjadwalan 

semakin penting, namun dalam praktiknya ruang operasi sering menjadi tempat 

pemborosan waktu. Weinbroum, Ekstein, dan Ezri (2003) meneliti ruang operasi 

pada sentra kesehatan dan menemukan bahwa terjadi pemborosan waktu sebesar 

15% dari waktu total. Oleh karena itu, penjadwalan ruang operasi menjadi topik 

yang penting untuk diteliti dalam dunia medis. 

 RSUD Pasar Rebo pada bagian instalasi bedah, memiliki beberapa 

spesialis, salah satunya spesialis bedah umum. Pada spesialis bedah umum, rumah 

sakit hanya memiliki 1 ruang kamar operasi dan menargetkan dalam 1 hari dapat
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melakukan tindakan operasi kepada 8 pasien. Namun saat ini target tersebut 

belum dapat tercapai karena fungsi kamar operasi yang belum maksimal. Hal ini 

terjadi disebabkan oleh penjadwalannya yang masih manual serta dokter bedah 

tidak datang sesuai jam masuk sehingga operasi yang dijadwalkan harus dimulai 

lebih lama. 

 Pengertian jadwal adalah pembagian waktu berdasarkan rencana 

pengaturan urutan kerja, daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatana dengan 

pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. Sedangkan Penjadwalan adalah 

proses, cara, perbuatan menjadwalkan atau memasukkan dalam jadwal (KBBI). 

Menurut Jenal,dkk (2011), masalah penjadwalan merupakan persoalan yang 

sering muncul dalam dunia kinerja yang dapat ditemukan di berbagai macam 

instansi dan industri termasuk transportasi, pelayanan kesehatan, pelayanan 

publik, pelayanan finansial, hingga perlindungan dan pelayanan darurat. 

Penjadwalan operasi yang baik akan membuat pasien merasa puas dan 

staff di rumah sakit tidak kelelahan serta tentunya memaksimalkan fungsi 

penggunaan kamar ruang operasi, sebaliknya penjadwalan operasi yang buruk 

akan membuat pasien kurang puas karena harus menunggu lebih lama dan 

membuat dokter bedah bekerja melebihi waktu kerja (overtime) yang juga berarti 

fungsi kamar operasi tidak maksimal.  

 Ada dua jenis kasus operasi, yaitu Elektif dan Urgen. Kasus elektif yaitu 

waktu operasi yang telah ditentukan jauh-jauh hari sedangkan urgen tidak terduga 

dan harus diatur secara mendesak. Oleh karena itu, kasus elektif merupakan salah 

satu penentu ketersediaan ruang operasi. 

 Ada tiga jenis strategi penjadwalan kamar bedah menurut Kharraja 

(2003), yaitu: 

a. Strategi open schedule. Sistem penjadwalan open scheduling (first come 

first served) untuk melayani pasien. Secara singkat, sistem penjadwalan ini 

akan melayani operasi pasien manapun yang mendaftar terlebih dahulu, 

tidak dibedakan jenis operasinya. 
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b. Strategi block. Pada block scheduling, jadwal dibagi ke dalam time block 

di mana pasien hanya bisa dioperasi di suatu block apabila spesialis 

operasi atau dokter bedah pasien tersebut terdapat di block tersebut. 

c. Strategi modified block. Ada dua cara untuk menyediakan fleksibilitas 

yang lebih besar, yaitu dengan membiarkan beberapa kamar bedah 

memiliki blok waktu yang sudah dialokasikan dan beberapa lagi 

dibebaskan penggunaan blok waktu yang tidak terpakai kepada yang lain. 

Strategi open schedule memiliki keunggulan bisa mengakomodir sebanyak 

mungkin pasien sesuai permintaan pembedahan saat itu. Hal ini dapat 

mengakomodasi kendala-kendala dari pihak dokter bedah agar bisa disesuaikan 

dengan penjadwalan. Penelitian ini akan ditujukan untuk kasus elektif  dan 

penjadwalan menggunakan strategi open schedule. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang dapat 

dirumuskan yaitu: 

a. Bagaimana membuat penjadwalan kamar bedah secara optimal yaitu 

jadwal yang memiliki overtime rendah dengan mempertimbangkan 

kendala jam kerja dokter bedah? 

b. Bagaimana membuat penjadwalan kamar bedah secara optimal yaitu 

jadwal yang dapat memaksimalkan fungsi ruang operasi dengan 

mempertimbangkan kendala jumlah ruang operasi? 

c. Bagaimana membuat penjadwalan kamar bedah secara optimal yaitu 

jadwal yang dapat memaksimalkan jumlah pasien yang dioperasi perhari 

dengan mempertimbangkan hari pasien paling lama harus dioperasi? 
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1.3 Tujuan 

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Membuat penjadwalan kamar bedah secara optimal yaitu jadwal yang 

memiliki overtime rendah dengan mempertimbangkan kendala jam kerja 

dokter bedah 

2. Membuat jadwal yang dapat memaksimalkan fungsi ruang operasi dengan 

mempertimbangkan kendala jumlah ruang operasi 

3. Membuat penjadwalan kamar bedah secara optimal yaitu jadwal yang 

dapat memaksimalkan jumlah pasien yang dioperasi perhari dengan 

mempertimbangkan hari pasien paling lama harus dioperasi 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 

a. Membantu rumah sakit dalam penjadwalan ruang operasi untuk 

mengurangi waktu tunggu pasien. 

b. Mempercepat rumah sakit dalam membuat jadwal ruang operasi. 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu : 

a. Penjadwalan operasi hanya memperhitungkan kasus elektif pada spesialis 

bedah umum RSUD Pasar Rebo. 

b. Kasus darurat tidak dijadwalkan karena memiliki ruang khusus sehingga 

tidak mengganggu operasi kasus elektif. 

c. Penjadwalan akan dilakukan terhadap dokter bedah, ruang operasi, dan 

pasien. 

d. Ruang operasi yang dijadwalkan merupakan ruang operasi untuk spesialis 

bedah umum RSUD Pasar Rebo. 

e. Ketika operasi dimulai tidak akan terjadi interupsi sampai selesai. 

1.6 Luaran 

Luaran yang diharapkan dari penelitian yaitu : 

a. Kebijakan penjadwalan yang dapat digunakan dirumah sakit untuk 

penjadwalan ruang operasi. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, luaran, dan 

sistematika penulisan 

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

  Berisi uraian teori yang mendasari penilitan. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Penjelasan tahapan penilitan, pengumpulan data dan jadwal 

penelitian. 

 

 BAB IV Hasil dan Pembahasan 

   Berisi pembahasan dari penelitian. 

 

 BAB V Penutup 

   Berisi kesimpulan dan saran penelitian.
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