
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penggunaan tenaga kerja yang efektif merupakan kunci kebarhasilan 

suatu badan usaha termasuk pada suatu rumah sakit, untuk itu dibutuhkan 

kebijakan dalam menggunakan tenaga kerja agar mau bekerja lebih produktif 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Salah satu faktor agar prestasi 

kerja meningkat diperlukan pimpinan yang dapat memberikan motivasi atau 

dorongan kepada karyawan. Seorang manajer mempunyai kaitan yang erat 

dengan motivasi, sebab keberhasilan manajemen dalam menggerakkan orang 

lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung pada 

pengetahuan manager mengenai hakekat motivasi serta kemampuan teknik 

menciptakan situasi, sehingga menumbuhkan dorongan bagi karyawan untuk 

berbuat atau berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki suatu organisasi.

Adapun yang dilakukan oleh seorang pimpinan rumah sakit dalam 

menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan yang pada akhirnya harus 

dapat memberikan kepuasan kepada karyawan. Kepuasan itu sendiri dapat 

terwujud apabila pihak manajemen mampu memberikan jaminan atas 

dukungan secara maksimal atas keinginan para karyawan, sehingga kepuasan 

para karyawan dapat mencerminkan usaha rumah sakit dalam 

mempertahankan keberadaan para karyawan di rumah sakit. Tugas manajemen 

rumah sakit untuk mengkreasikan berbagai keadaan sehingga rumah sakit 



dapat berkembang secara efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

(Sabarguna dan Listiani, 2008:5).

Pada dasarnya kepuasan kerja seorang karyawan merupakan fenomena 

penting dalam sebuah rumah sakit, karena berkaitan dengan sikap karyawan 

atau perasaan seseorang terhadap pekerjaan yang dihadapi. Kepuasan kerja 

yang tinggi diyakini dapat mendorong peningkatan dukungan para karyawan 

dalam bekerja di rumah sakit, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

efektivitas rumah sakit secara keseluruhan. Sebaliknya, kepuasan kerja yang 

rendah menimbulkan dampak negatif yang secara langsung dalam menggangu 

atas kelangsungan hidup rumah sakit. 

Apabila rumah sakit memiliki karyawan yang mayoritas kepuasan 

kerjanya rendah, dapat dibayangkan tingkat produktivitas rumah sakit secara 

keseluruhan, dan ini akan sangat merugikan rumah sakit. Itulah sebabnya 

dalam hal ini rumah sakit perlu memperhatikan tingkat kepuasan karyawan 

dengan cara mengkaji ulang aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja. Secara umum menurut Munandar (2001:357) faktor- faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja meliputi intrinsik pekerjaan, gaji, penyeliaan, 

rekan sejawat, dan kondisi kerja. Beberapa faktor tersebut terkait secara 

langsung dengan usaha rumah sakit untuk memenuhi atau memberikan 

jaminan atas kepuasan kerja para karyawan di rumah sakit. Selain itu dengan 

adanya jaminan atas kepuasan karyawan dalam bekerja di rumah sakit tersebut 

maka akan memberikan jaminan bahwa para karyawan memiliki motivasi 



yang tinggi dalam usaha untuk meningkatkan jaminan agar para karyawan 

memiliki motivasi untuk bekerja secara maksimal di rumah sakit.

Rumah Sakit Wava Husada Malang merupakan rumah sakit swasta 

penuh setingkat rumah sakit umum type C, milik PT. Abnasamanhudisautika 

Husada yang memberikan pelayanan kesehatan dengan misi yaitu menjadi 

rumah sakit unggulan dalam pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan. 

Rumah sakit ini telah berdiri pada tanggal 18 Januari 2006 dan memiliki 

fasilitas pelayanan rawat inap, rawat jalan, pelayanan penunjang medis, 

pelayanan penunjang non medis dan pelayanan OK (operasi).

Dalam memberikan pelayanan kepada para pasien pihak manajemen 

Rumah Sakit Wava Husada Malang selalu berusaha untuk memberikan yang 

terbaik kepada pasien dan hal tersebut menjadi tujuan dari rumah sakit 

tersebut. Usaha pencapaian tujuan tersebut tidak terlepas dari kemampuan 

para karyawan rumah sakit dalam menjalankan tugasnya. Terkait dengan 

kepuasan kerja selama ini para karyawan merasakan bahwa kondisi yang 

terdapat di rumah sakit dapat mendukung atas aktivitas yang dilakukan.

Selain itu untuk memberikan jaminan kepuasan kerja para karyawan 

terutama mengenai pekerjaan yang harus diselesaikan maka dapat 

menunjukkan bahwa selama pihak rumah sakit sangat memperhatikan 

penempatan para karyawan berdasarkan keahlian serta kemampuan bidang 

kerja yang dimiliki. Usaha untuk menciptakan kepuasan kerja para karyawan 

tersebut selama ini pihak manajemen rumah sakit juga memberikan kebijakan 

promosi jabatan di bidang kerja masing-masing karyawan. Beberapa upaya 



yang dilakukan pihak manajemen tersebut berkaitan secara langsung dengan 

upaya untuk meningkatkan kepuasan para karyawan dalam bekerja di Rumah 

Sakit Wava Husada Malang. 

Terkait dengan pemberian gaji yang diterapkan oleh pihak manajemen 

dapat diketahui bahwa selama ini diberikan kepada karyawan setiap bulan dan 

setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 10%-15%, dan besarnya gaji 

yang diberikan berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masing-

masing karyawan. Kondisi tersebut menjadikan tingkat kepuasan kerja para 

karyawan mengalami penurunan, hal tersebut mengingat karyawan yang 

memiliki kinerja yang bagus namun demikian tidak diberikan kesempatan 

untuk mendapatkan gaji yang lebih besar. 

Tabel 1.1

Data Tingkat Perputaran Kerja Karyawan 
Pada Rumah Sakit Wava Husada Malang Tahun 2010

Bulan Karyawan Keluar Karyawan yang masuk
Januari - 1
Februari - 2
Maret 1 1
April - -
Mei - -
Juni - -
Juli 1 2
Agustus 1 -
September - 1
Oktober - 2
November - -
Desember 1 2
Sumber: Rumah Sakit Wava Husada Malang

Berdasarkan data tingkat perputaran tenaga kerja tersebut dapat 

mengindikasikan bahwa Rumah Sakit Wava Husada Malang mampu 



memberikan jaminan para karyawan dalam bekerja di rumah sakit. Pihak 

rumah sakit selama ini menetapkan tingkat perputaran tenaga kerja kurang 

dari 5% sebagai batas maksimalnya, hal tersebut dengan pertimbangan bahwa 

tingkat perputaran tersebut tidak menganggu kelancaran atas proses 

operasional rumah sakit. Kondisi tersebut membuktikan bahwa karyawan 

merasa puas dalam bekerja di rumah sakit, terutama dikaitkan dengan faktor 

kepuasan kerja yang telah diberikan oleh pihak manajemen rumah sakit. 

Pada sisi yang lain selama ini setiap karyawan mempunyai kesempatan 

untuk berkompetisi mendapatkan karier karena pihak rumah sakit melihat 

kemampuan dan kualitas karyawan secara obyektif. Apabila ditinjau dari 

pekerjaan yang harus diselesaikan oleh karyawan menunjukkan bahwa selama 

ini pihak rumah sakit telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

sebagai dasar aktivitas atau kegiatan operasional rumah sakit.

Apabila dikaitkan dengan aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan 

selama ini pihak manajemen rumah sakit selalu berupaya untuk menempatkan 

seorang karyawan sesuai dengan kemampuan atau latar belakang pendidikan 

masing-masing karyawan dengan harapan para karyawan dapat 

memaksimalkan atas potensi yang dimiliki para karyawan. Selain itu job 

description selama ini sudah tertata sesuai dengan Satndar Operasional 

Prosedur (SOP). Dalam upaya menciptakan atas kondisi kerja yang baik antar 

karyawan maka pihak manajemen memberukan suatu team work di setiap 

bagian sehingga para karyawan dapat bekerja sama dengan baik. Dalam upaya 

untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki para karyawan maka pihak 



manajemen melalukan pengawasan dari Kanit sebagai dasar dalam melakukan 

penyusunan atas kebiajkan yang akan ditetapkan.

Upaya lain yang dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit yaitu 

dengan memberikan jaminan atas kondisi kerja yang terkait dengan 

lingkungan kerja serta fasilitas yang digunakan. Jaminan atas kondisi kerja 

tersebut dilakukan sebagai upaya memaksimalkan atas kemampuan kerja para 

karyawan dan pada akhirnya dapat tercipta kepuasan kerja karyawan di rumah 

sakit. Selain pihak manajemen rumah sakit selalu berupaya untuk menjadi 

mediator apabila terjadi permasalahan terkait dengan hubungan kerja yang 

terjadi di rumah sakit, dengan harapan kondisi kerja kerja harmonis tetap 

terwujud.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit tersebut 

bertujuan atau memberikan dukungan atas upaya menciptakan kepuasan kerja 

para karyawan di rumah sakit. Kepuasan kerja tersebut dapat terwujud apabila 

faktor kepuasan tersebut secara maksimal memenuhi keinginan para karyawan 

dalam bekerja, serta memberikan dukungan dalam proses penyelesaian 

pekerjaan yang menjadi tanggungjawab para karyawan. Berdasarkan kondisi 

tersebut maka terdapat keterkaitan antara faktor kepuasan dengan upaya pihak 

manajemen rumah sakit menciptakan kepuasan kerja karyawan di rumah sakit.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat 

dalam penelitian dengan judul “ Pengaruh Faktor Kepuasan Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan Pada Rumah Sakit Wava Husada Malang ”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat disusun 

rumusan permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah faktor-faktor kepuasan kerja yang terdiri dari intrinsik 

pekerjaan, gaji, penyelia, rekan sejawat dan kondisi kerja pada Rumah 

Sakit Wava Husada Malang?

b. Bagaimana kepuasan kerja karyawan Rumah Sakit Wava Husada Malang?

c. Apakah intrinsik pekerjaan, gaji, penyelia, rekan sejawat dan kondisi kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada 

Rumah Sakit Wava Husada Malang?

d. Dari faktor-faktor tersebut faktor manakah yang paling berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan Rumah Sakit Wava Husada Malang?

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan menurut teori Munandar (2001:357) yang meliputi 

intrinsik pekerjaan, gaji, penyelia, rekan sejawat dan kondisi kerja pada 

karyawan Rumah Sakit Wava Husada Malang khususnya bagian operasional 

atau bagian medis.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai 

berikut:



a. Untuk mengetahui faktor-faktor kepuasan kerja yang terdiri dari 

intrinsik pekerjaan, gaji, penyelia, rekan sejawat dan kondisi kerja 

pada Rumah Sakit Wava Husada Malang.

b. Untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja karyawan Rumah Sakit 

Wava Husada Malang.

c. Untuk mengetahui intrinsik pekerjaan, gaji, penyelia, rekan sejawat 

dan kondisi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada Rumah Sakit Wava Husada Malang.

d. Untuk mengetahui faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan Rumah Sakit Wava Husada Malang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Rumah Sakit Wava Husada Malang, hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan suatu masukan yang dapat dipertimbangkan oleh rumah sakit 

dalam usaha untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan.

2. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan, 

referensi, perbandingan, serta sebagai acuan bagi pihak yang ingin 

melakukan penelitian lanjutan.


