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ABSTRACT

Business plan that has been arranged very well will be meaningless if it cannot be implemented. Based on the 
financial report of Tuban Nahdlatul Ulama Hospital, it is noted that the organization’s income reached 7,66% of the target 
in 2009 and 20,43% of the target in 2010. The problems on performance which are related to awareness, support and 
managers’ capability will be solved through Modified Problem Solving Cycle (MPSC). The purpose of this study was to 
improve the managers’ performance in the business plan implementation through organizational learning process at 
Tuban Nahdlatul Ulama Hospital. The respondents were 9 employees holding managerial level at Tuban Nahdlatul Ulama 
Hospital. The intervention was done from 11 April to 24 May 2011. The pre-intervention observation was done in August 
2010 and the post-intervention observation was done from May to July 2011 by using on the site records. Changes 
occurred after the intervention was then compared to the condition which occurred before the intervention based on 
questionnaires and on-the-site records. The conclusion of this study is that the changes in awareness and support in 
implementing the business plan will positively affect the performance improvement. 
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PENDAHULUAN

Business plan (rencana bisnis) merupakan 
dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan 
untuk memanfaatkan berbagai peluang usaha yang 
terdapat di lingkungan eksternal perusahaan. Rencana 
bisnis menjelaskan keunggulan bersaing usaha serta 
menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk 
menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk 
usaha yang nyata (Solihin, 2007). Menurut Rangkuti 
(2010), tujuan perencanaan bisnis adalah agar kegiatan 
bisnis yang akan dilaksanakan maupun yang sedang 
berjalan tetap berada di jalur yang seharusnya sesuai 
dengan yang direncanakan. Sebuah dokumen rencana 
bisnis harus dapat menyampaikan secara jelas pernyataan 
yang diterjemahkan dari tujuan dan strategi perusahaan 
untuk memfokuskan berbagai isu serta mengidentifikasi 
berbagai variabel yang menentukan sukses atau gagalnya 
sebuah perusahaan.

Sebuah rencana bisnis yang telah disusun dengan 
sangat baik akan menjadi tidak berarti apabila tidak 
dapat diimplementasikan. Menjadi suatu kewajiban bagi 
organisasi untuk dapat mengimplementasikan rencana 
bisnis yang telah dibuat sehingga dapat menjadi salah satu 
alat yang dapat membantu mencapai tujuan organisasi. 

Seringkali dijumpai organisasi yang telah memiliki rencana 
bisnis yang baik namun tidak dapat dilaksanakan, karena 
implementasi suatu rencana bisnis memerlukan komitmen 
yang kuat serta seni memecahkan berbagai kendala yang 
seringkali tidak terprediksi sebelumnya. 

Berdasarkan laporan keuangan Rumah Sakit 
Nahdlatul Ulama (RSNU) Tuban diketahui bahwa capaian 
pendapatan organisasi sebesar 7,66% dari target pada 
tahun 2009 dan 20,43% dari target pada tahun 2010. 
Fakta terjadinya disparitas yang sangat besar antara target 
bisnis dengan capaian dalam operasionalisasi rumah 
sakit sehingga membutuhkan perhatian khusus. Dalam 
kurun waktu 2 tahun, operasional rumah sakit dengan 
kondisi lingkungan internal dan eksternal yang relatif 
tidak berubah, berbagai asumsi yang telah disusun dalam 
rencana bisnis tidak dapat dijalankan dengan baik.

Bertolak dari tidak tercapainya target bisnis rumah 
sakit, maka dilakukan telaah tentang berbagai hal diluar 
dokumen rencana bisnis yang berpengaruh terhadap 
capaian target yang ditetapkan. Dari proses telaah tersebut 
diketahui bahwa kinerja manajer RSNU Tuban pada tahun 
2010 dalam mengetahui isi rencana bisnis masih tergolong 
rendah yaitu sebesar 12,5%. Hal tersebut yang kemudian 
melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Adapun tujuan 
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penelitian ini adalah menyusun rekomendasi peningkatan 
kinerja manajer dalam implementasi rencana bisnis 
dengan menggunakan Modified Problem Solving Cycle 
(MPSC) di RSNU Tuban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
eksperimental tanpa menggunakan kelompok kontrol 
dengan bentuk pendekatan riset operasional (operational 
research). Penilaian kinerja sebelum intervensi dilakukan 
pada 11 April 2011. Intervensi dilakukan pada 11 April 
sampai dengan 24 Mei 2011 dan pengamatan setelah 
intervensi dilakukan sampai dengan 10 Juli 2011 dengan 
menggunakan log book. Perubahan yang terjadi setelah 
intervensi selanjutnya dibandingkan dengan keadaan 
sebelum intervensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengukuran berbagai variabel sebelum 
dilakukan intervensi, disampaikan dalam Tabel 1 berikut.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa terdapat 
7 orang manajer (77,8%) belum mempunyai tingkat 
kesadaran yang cukup, 6 orang manajer (66,6%) masih 
belum menunjukkan dukungan yang cukup baik dan 8 
orang manajer (88,9%) belum menunjukkan kemampuan 
sesuai dengan harapan. 

Nilai rerata dalam semua aspek masih belum 
menunjukkan hasil yang cukup baik serta masih terdapat 
kesenjangan yang besar antar manajer. Berdasarkan 
Tabel 1 dan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa masalah 
utama dalam implementasi rencana bisnis RSNU Tuban 
adalah masih kurangnya tingkat kesadaran, dukungan 
dan kemampuan manajer dalam implementasi rencana 
bisnis rumah sakit.

Pelaksanaan pelatihan MPSC berlangsung selama 
tujuh hari efektif dan diikuti oleh 27 orang peserta, terdiri 
dari seorang kepala instalasi atau kepala ruang bersama 
dengan 2 orang staf dari 9 unit kerja di RSNU Tuban. Tahap 
Interpersonal Skill Development dilaksanakan dengan 
pelatihan analisis transaksional, komunikasi persuasif dan 
manajemen konflik. Materi Interpersonal Skill Development 
harus selalu dijalankan selama berinteraksi dalam 
pelaksanaan MPSC. Penerapan analisis transaksional 
terlihat dalam bentuk peningkatan kemampuan manajer 
untuk saling menghargai pendapat orang lain, kemampuan 
dalam mengendalikan emosi dan kemampuan untuk 
menghargai perbedaan. Penerapan komunikasi persuasif 
terlihat dalam bentuk kesediaan antar peserta untuk saling 
memberikan motivasi meningkatkan kemampuan diri, 
menetapkan target serta evaluasi kegiatan, melaksanakan 
negosiasi dalam membuat kesepakatan dan menentukan 
prioritas solusi dan memberikan koreksi secara santun. 

Tabel 1.

Nilai Hasil Pengukuran Tingkat Kesadaran, Dukungan dan Kemampuan Manajer Unit Kerja Sebelum Intervensi MPSC 
di RSNU Tuban tahun 2011

Manajer Unit Kerja
Nilai

Kesadaran Dukungan Kemampuan

Instalasi Farmasi 70,5 Cukup 93,8 Baik 37,5 Buruk
Bagian Umum 29,5 Buruk 43,8 Buruk 27,5 Buruk
Instalasi Penunjang 52,3 Buruk 65,6 Kurang 42,5 Buruk
Instalasi Rawat Inap 40,9 Buruk 37,5 Buruk 30,0 Buruk
Ruang Bersalin 77,3 Cukup 90,6 Baik 87,5 Baik
Instalasi Rawat Darurat 47,7 Buruk 53,1 Buruk 47,5 Buruk
Instalasi Rawat Jalan 54,5 Buruk 56,3 Kurang 42,5 Buruk
Ruang Operasi 56,8 Kurang 81,3 Cukup 40,0 Buruk
Ruang Neonatus 56,8 Kurang 65,6 Kurang 50,0 Buruk

Tabel 2.

Deskripsi Nilai Tingkat Kesadaran, Dukungan dan Kemampuan Manajer Sebelum Intervensi MPSC 
di RSNU Tuban tahun 2011

Aspek Penilaian Nilai Minimal Nilai Maksimal Rerata Standar Deviasi

Kesadaran 29,5 77,3 54,0 14,3
Dukungan 37,5 93,8 65,3 19,9
Kemampuan 27,5 87,5 45,0 17,5
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Penerapan manajemen konflik terlihat dalam bentuk 
kemampuan mengelola perbedaan pendapat sehingga 
tercapai kesepakatan dalam menyusun prioritas 
solusi, tidak terdapat konflik interest antar peserta saat 
berlangsung kegiatan MPSC dan kemampuan peserta 
membangun kesadaran bersama tentang evaluasi kinerja, 

Tabel 3.

Nilai Hasil Pengukuran Tingkat Kesadaran, Dukungan dan Kemampuan Manajer Unit Kerja Setelah Intervensi MPSC 
di RSNU Tuban tahun 2011

Manajer Unit Kerja
Nilai

Kesadaran Dukungan Kemampuan

Instalasi Farmasi 84,1 Cukup 93,8 Baik 62,5 Kurang
Bagian Umum 70,5 Cukup 87,5 Baik 50,0 Kurang
Instalasi Penunjang 72,7 Cukup 81,3 Cukup 65,0 Kurang
Instalasi Rawat Inap 72,7 Cukup 65,6 Kurang 57,5 Kurang
Ruang Bersalin 84,1 Cukup 90,6 Baik 90,0 Baik
Instalasi Rawat Darurat 70,5 Cukup 81,3 Cukup 77,5 Cukup
Instalasi Rawat Jalan 75,0 Cukup 71,9 Cukup 57,5 Kurang
Ruang Operasi 70,5 Cukup 84,4 Cukup 60,0 Kurang
Ruang Neonatus 77,3 Cukup 78,1 Cukup 82,5 Cukup

Tabel 4.

Nilai Hasil Pengukuran Kinerja Manajer Setelah 
Intervensi MPSC di RSNU Tuban tahun 2011

Manajer Unit Kerja Nilai Kategori

Instalasi Farmasi 93,1 Baik
Bagian Umum 82,5 Cukup
Instalasi Penunjang 80,6 Cukup
Instalasi Rawat Inap 81,3 Cukup
Ruang Bersalin 95,0 Baik
Instalasi Rawat Darurat 86,3 Baik
Instalasi Rawat Jalan 82,5 Baik
Ruang Operasi 88,8 Baik
Ruang Neonatus 92,5 Baik

motivasi, kerjasama tim serta pembelajaran berkelanjutan 
di dalam organisasi.

Setelah setiap unit kerja berproses sesuai dengan 
siklus MPSC selanjutnya dilakukan pengukuran kembali 
tentang tingkat kesadaran, dukungan dan kemampuan 
manajer unit kerja dalam implementasi rencana bisnis 
rumah sakit.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa seluruh 
responden telah mendapatkan nilai tingkat kesadaran 
minimal yang diharapkan, 8 orang responden (88,9%) 
telah memenuhi tingkat dukungan sesuai dengan harapan 
rumah sakit dan 3 orang responden (33,3%) telah memiliki 
kemampuan implementasi rencana bisnis rumah sakit 
sesuai dengan harapan rumah sakit.

Capaian nilai minimal tingkat kinerja manajer sebesar 
80,6, nilai maksimal sebesar 95,0 dengan rerata sebesar 
87,0. Dapat disimpulkan pula bahwa seluruh manajer telah 
memiliki tingkat kinerja dalam implementasi rencana bisnis 
sesuai yang diharapkan rumah sakit.

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa 
terjadi peningkatan kualitas kemampuan manajer dalam 
implementasi rencana bisnis rumah sakit.

Tabel 5.

Deskripsi Hasil Penilaian Tingkat Kemampuan Manajer Sebelum dan Setelah Intervensi Pelatihan MPSC di RSNU 
Tuban tahun 2011

Hasil Penilaian Sebelum Intervensi Setelah Intervensi Perubahan Interpretasi

Nilai Minimal 27,5 50,0 22,5 Peningkatan nilai minimal tingkat 
kemampuan manajer

Nilai Maksimal 87,5 90,0 2,5 Peningkatan nilai maksimal tingkat 
kemampuan manajer

Rerata 45,0 66,9 21,9 Peningkatan nilai rerata tingkat 
kemampuan manajer

Standar Deviasi 17,5 13,3 -4,2 Penurunan nilai kesenjangan tingkat 
kemampuan manajer
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Berdasarkan data di dalam Tabel 6, selanjutnya 
dilakukan uji korelasi untuk mengetahui hubungan antara 
variabel kesadaran, dukungan dan kemampuan terhadap 
variabel kinerja yang disampaikan dalam Tabel 10 .

Berdasarkan Tabel 7 dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan antara kesadaran 
dan dukungan dengan kinerja. Sedangkan kemampuan 
tidak berhubungan dengan kinerja. Hal tersebut tidak 
mendukung teori tentang kinerja yang disebabkan karena 
tingkat kemampuan manajer masih dalam kategori 
kurang dan belum sesuai dengan harapan rumah sakit 
dan perubahan tingkat kemampuan manajer setelah 
intervensi yang relatif sama sehingga mengurangi variasi 
dan menyebabkan hasil yang tidak signifikan dalam uji 
statistik. Oleh karena itu untuk ke depannya RSNU Tuban 

diharapkan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan 
yang berkelanjutan sehingga tercapai kemampuan 
manajer yang sesuai dengan harapan rumah sakit.

Menurut Robson (2002) dan Marquardt (2000) 
dijelaskan bahwa Problem Solving Cycle (PSC) merupakan 
suatu alat, suatu keterampilan serta juga merupakan 
suatu proses. Problem Solving Cycle merupakan suatu 
alat karena dapat membantu dalam pemecahan masalah 
secara cepat dan tepat. Dapat dikatakan, PSC merupakan 
suatu keterampilan karena sekali kita menguasai maka 
kita dapat menggunakan kembali kemampuan tersebut 
di masa mendatang dengan lebih baik, seperti halnya 
kemampuan dalam belajar bahasa atau menaiki sepeda. 
Selain itu, PSC juga suatu proses karena implementasi 
PSC menggunakan beberapa langkah yang dilaksanakan 
secara berurutan. Menurut Yuwono (2008) menjelaskan, 
MPSC terdiri dari 5 tahapan dan setiap tahapan meliputi 
beberapa kegiatan. Tahapan MPSC terdiri dari interpersonal 
skill development, problem analysis, strategy design, 
strategy development, strategy implementation dan strategy 
evaluation.

Intervensi dengan melaksanakan proses MPSC 
di RSNU Tuban disesuaikan dengan teori yang telah 
disusun Yuwono. Tahap interpersonal skill development 
dilaksanakan dengan pelatihan analisis transaksional, 
komunikasi persuasif dan manajemen konflik. Penerapan 
analisis transaksional dalam interaksi selama melaksanakan 
MPSC terlihat dalam bentuk kemampuan untuk saling 
menghargai pendapat orang lain, pengendalian emosi 
serta kemampuan menghargai perbedaan. Penerapan 
komunikasi persuasif dalam interaksi selama melaksanakan 
MPSC terlihat dalam bentuk kesediaan antar peserta untuk 
saling memberikan motivasi meningkatkan kemampuan 
diri, melaksanakan negosiasi serta memberikan koreksi 
secara santun. Penerapan manajemen konflik dalam 
interaksi selama melaksanakan MPSC terlihat dalam 
bentuk tidak terdapat konflik interest antar peserta saat 
berlangsung kegiatan MPSC, kemampuan mengelola 
perbedaan pendapat sehingga tercapai kesepakatan 

Tabel 6.

Perubahan Kesadaran, Dukungan, Kemampuan dan Kinerja Manajer di RSNU Tuban tahun 2011

Manajer
Perubahan Tingkat 

Kesadaran
Perubahan Tingkat 

Dukungan
Perubahan Tingkat 

Kemampuan
Tingkat Kinerja

Instalasi Farmasi 13,6 0,0 25,0 93,1
Bagian Umum 40,9 43,8 22,5 82,5
Instalasi Penunjang 20,5 15,6 22,5 80,6
Instalasi Rawat Inap 31,8 28,1 27,5 81,3
Ruang Bersalin 6,8 0,0 2,5 95,0
Instalasi Rawat Darurat 22,7 28,1 30,0 86,3
Instalasi Rawat Jalan 20,5 15,6 15,0 82,5
Ruang Operasi 13,6 3,1 20,0 88,8
Ruang Neonatus 20,5 12,5 32,5 92,5

Tabel 7.

Hubungan Perubahan Faktor Kesadaran, Dukungan dan 
Kemampuan dengan Kinerja Manajer di RSNU Tuban 

tahun 2011

Variabel Bebas (p) Interpretasi

Kesadaran 0,033 Signifikan
Dukungan 0,034 Signifikan
Kemampuan 0,542 Tidak Signifikan
Pemahaman Rencana 
Bisnis

0,132 Tidak Signifikan

Mempersiapkan Rencana 
Kerja

0,763 Tidak Signifikan

Mempersiapkan Target 
Kerja

0,758 Tidak Signifikan

Tingkat Kreativitas 0,884 Tidak Signifikan
Tingkat Inovasi 0,486 Tidak Signifikan
Mempersiapkan Rencana 
Pengembangan

0,525 Tidak Signifikan

Melaksanakan Evaluasi 
Secara Periodik 

0,758 Tidak Signifikan
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dalam menyusun prioritas solusi serta kemampuan 
membangun kesadaran bersama tentang evaluasi kinerja, 
motivasi, kerjasama tim, pembelajaran berkelanjutan di 
dalam organisasi. Aspek soft skill yang selalu terkontrol 
dalam interaksi terbukti mampu meningkatkan kesadaran 
dan dukungan terhadap tim.

Tahap problem analysis disusun dari empat proses. 
Berbagai proses dalam analisis masalah dimulai dengan 
proses mendata berbagai masalah yang terjadi di 
masing-masing unit kerja, menentukan prioritas masalah 
dengan metode CARL, melakukan analisis penyebab 
masalah dengan metode fish bone dan menentukan 
prioritas penyebab masalah dengan metode CARL. 
Dalam tahap analisis masalah, seluruh responden telah 
mempunyai kemampuan untuk: 1) Aktif menyampaikan 
berbagai penyebab masalah; 2) Dapat menyusun skala 
prioritas dalam memilih solusi dengan metode dan 
selesai sempurna; 3) Aktif saling mengkomunikasikan 
pendapatnya; 4) Melaksanakan negosiasi dalam membuat 
kesepakatan dan menentukan prioritas solusi; dan 5) 
mampu menciptakan kesesuaian antara prioritas solusi 
yang disepakati dengan kondisi riil.

Tahap strategy design atau tahap perancangan 
strategi dilaksanakan melalui proses menyusun alternatif 
solusi dan menentukan prioritas alternatif solusi dengan 
metode EET. Dalam tahap perancangan strategi, 
responden mampu untuk: 1) Melakukan brainstorming; 
2) Peka terhadap munculnya perbedaan dalam pemberian 
alternatif solusi; 3) Mengelola perbedaan pendapat 
sehingga tercapai kesepakatan dalam menyusun prioritas 
solusi; 4) Menunjukkan inovasi; 5) Mengkomunikasikan 
alternatif solusinya dengan jelas dan aktif; dan 6) menyusun 
prioritas solusi yang akan diimplementasikan. 

Tahap strategy development dilaksanakan dengan 
menyusun tujuan pemecahan masalah, menentukan 
indikator keberhasilan dan membuat matriks program. 
Semua responden mampu melaksanakan berbagai proses 
tersebut dengan baik. Tahapa strategy implementation 
dinilai berdasarkan kemampuan dalam melaksanakan 
program kerja yang telah dibuat serta pengawasan dan 
evaluasi. Seluruh responden telah melaksanakan proses 
implementasi, pengawasan dan evaluasi dengan baik. 
Tahap strategy evaluation merupakan tahap akhir yang 
menentukan apakah masalah yang dipecahkan sudah 
selesai dan kemudian menentukan masalah lain, atau 
harus merumuskan alternatif lain untuk pemecahan 
masalah guna menyelesaikan masalah yang belum 
dinyatakan selesai.

Hasil  pelaksanaan MPSC di RSNU Tuban 
mendukung teori Yuwono dan Robson sebagai suatu 
alat, keterampilan dan metode yang terbukti mampu 
menyelesaikan masalah di unit kerja. Berdasarkan 
pengamatan selama proses intervensi, terdapat beberapa 
kelebihan metode MPSC dalam meningkatkan kinerja 
dalam hal proses dan pokok masalah yang diselesaikan. 
Proses MPSC merupakan suatu siklus yang tidak berakhir. 
Fase strategy evaluation bukan merupakan akhir dari 

MPSC. Fase strategy evaluation sebenarnya merupakan 
awal dari fase modifikasi solusi untuk masalah yang belum 
terselesaikan atau merupakan awal dari fase problem 
analysis untuk masalah yang sudah terselesaikan. MPSC 
mengatasi penyebab masalah, bukan sekedar fenomena 
atau akibat yang terjadi di lapangan dari suatu masalah 
yang belum terpecahkan dan MPSC tidak hanya mampu 
untuk mengeksplorasi dan meningkatkan hard skill namun 
mampu pula untuk mengeksplorasi dan meningkatkan 
soft skill peserta. 

 Idrus (2010) menjelaskan bahwa log book 
merupakan catatan yang ditulis secara rinci, cermat, luas 
dan mendalam dari hasil wawancara dan observasi yang 
dilakukan oleh peneliti tentang aktor, aktivitas ataupun 
tempat berlangsungnya suatu kegiatan. Setiap kegiatan 
yang dilakukan selama intervensi dilaporkan berdasarkan 
catatan lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 
melaksanakan MPSC, tidak hanya kemampuan peserta 
yang meningkat, namun kesadaran dan dukungan 
peserta juga meningkat. Hasil akhir dari penelitian 
operasional meliputi perbaikan kebijakan, perbaikan 
program pelayanan dan perbaikan pelatihan (Budiarto, 
2003). Perbaikan kebijakan hasil intervensi meliputi: 1) 
Bagian Umum menghasilkan perbaikan kebijakan dalam 
upaya untuk menekan piutang tidak tertagih dengan 
cara penataan tanggung jawab dan koordinasi aktif 
dengan berbagai pihak terkait; 2) Instalasi Penunjang 
menghasilkan perbaikan kebijakan dalam hal perawatan 
alat kesehatan agar selalu siap pakai dengan cara 
penyusunan standar operasional dan prosedur (SOP) 
perawatan alat kesehatan; 3) Ruang Bersalin menghasilkan 
perbaikan kebijakan dalam penataan alur pasien bersalin; 
4) Instalasi Rawat Darurat menghasilkan perbaikan 
kebijakan dalam penataan manajemen triage; dan 5) 
Instalasi Rawat Jalan menghasilkan perbaikan kebijakan 
dalam hal penataan alur pasien rawat jalan. Perbaikan 
program pelayanan yang dihasilkan meliputi: 1) Instalasi 
Rawat Inap menghasilkan perbaikan program pelayanan 
dalam proses asuhan keperawatan; dan 2) Ruang Operasi 
menghasilkan perbaikan program pelayanan dengan 
sosialisasi produk pelayanan ruang operasi. Perbaikan 
pelatihan yang dihasilkan meliputi: 1) Instalasi Farmasi 
melaksanakan pelatihan pembuatan rencana kerja; dan 2) 
Ruang Neonatus melaksanakan pelatihan internal tentang 
keterampilan petugas Ruang Bayi dalam menangani bayi 
gawat.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil intervensi yang dilakukan, dapat 
disusun rekomendasi untuk meningkatkan kinerja manajer 
dalam implementasi rencana bisnis rumah sakit, yaitu: 
1) Evaluasi kinerja rumah sakit secara berkala melalui 
penataan sistem, salah satunya dengan implementaasi 
MPSC yang telah terbukti mampu meningkatkan 
kinerja manajer; 2) Sosialisasi program rumah sakit; 
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3) Pemberdayaan SDM; dan 4) Penetapan standar 
kompetensi manajer.

SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa RSNU 
Tuban perlu untuk melaksanakan proses pembelajaran 
organisasi secara terus-menerus. Pelaksanaan MPSC 
mampu meningkatkan kinerja manajer dan faktor 
kesadaran, dukungan dan kemampuan manajer dapat 
meningkatkan kinerja manajer dalam implementasi 
rencana bisnis rumah sakit.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka 
dapat disampaikan saran untuk melakukan penelitian 
yang sama dengan pengukuran yang berbeda yaitu 
faktor kepemimpinan, kekohesifan (keterpaduan), status, 
struktur, kemampuan interpersonal, pembagian peran 
serta norma dalam tim, efektifitas teamwork dan kinerja 
tim dalam implementasi rencana bisnis organisasi. Dapat 
dilakukan secara sama dengan metode intervensi yang 
berbeda, yaitu dengan metode unsur-unsur pembelajaran 
organisasi. Sedangkan saran bagi manajemen rumah 
sakit adalah agar rencana bisnis rumah sakit dapat 
berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu untuk selalu 
dievaluasi secara berkala serta melaksanakan MPSC. 
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