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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan aset vital organisasi karena 

perannya dalam implementasi strategi sangat penting yaitu sebagai subjek 

pelaksana dari strategi organisisasi. Sumber daya manusia ini adalah orang-

orang yang ada di dalam organisasi yang berkaitan langsung dengan 

pekerjaanya di dalam organisasi. Mempunyai sumber daya manusia yang 

berkualitas dan profesional merupakan harapan organisasi, bagi organisasi 

yang memiliki hal tersebut akan dapat mencapai kinerja yang optimal sesuai 

dengan yang dinginkan organisasi, baik oleh karyawan individu maupun 

kelompok (teamwork) dalam organisasi sehingga tujuan akan dapat dicapai 

dan diwujudkan.  

Organisasi merupakan suatu kesatuan yang komplek yang berusaha 

mengalokasikan sumber daya secara penuh demi tercapainya tujuan. Apabila 

suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dapat 

dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif. Salah satu tujuan organisasi adalah 

peningkatan budaya organisasi pegawai. “budaya organisasi merupakan 

kepribadian yang ada pada organisasi, pada banyak organisasi peran budaya 

organisasi sangat menonjol, karena membentuk karakter organisasi secara 

anggota organisasi melakukan pekerjaanya Widjaja (2001: 6).  
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Adapun dorongan untuk bekerja lebih maksimal dapat dipengaruhi 

oleh budaya yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Setiap karyawan 

harus dapat memahami dengan benar budaya organisasinya, karena 

pemahaman ini sangat berkaitan dengan setiap langkah ataupun keputusan 

yang diambil oleh organisasi. Budaya organisasi juga memiliki dampak pada 

efisiensi dan efektivitas organisasi. Budaya organisasi yang kuat dapat 

membentuk identitas perusahaan yang memberikan dampak kuatnya 

organisasi atau perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain.  

Budaya memberikan suatu pola cara-cara berfikir, merasa, 

menanggapi dan menuntun para anggota suatu organisasi di dalam 

mengambil suatu keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan guna 

menjalankan aktivitas organisasi, oleh sebab itu budaya organisasi akan 

berpengaruh juga terhadap cara kerja dan hasil yang diperoleh dalam suatu 

organisasi. 

Budaya organisasi diungkapkan melalui sikap, sistem keyakinan, 

impian, perilaku, nilai-nilai, tata cara dari perusahaan, dan terutama melalui 

tindakan serta kinerja pekerja dan manajemen. Budaya organisasi berperan 

dalam mengatur dan mengarahkan bagaimana anggota-anggota yang ada 

untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan perusahaan dalam 

persaingan kerja perusahaan. Di samping itu, budaya organisasi memiliki 

peran yang sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawannya itu sendiri. 

Budaya memiliki fungsi salah satunya adalah memberikan rasa identitas 

kepada setiap karyawannya. Dengan hal ini, karyawan merasa dihargai dalam 
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menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya serta diberikan suatu 

komitmen yang bisa membangkitkan keyakinan yang di pakai serta semangat 

dan motivasi para karyawan. 

Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kinerja 

karyawan menurut Anwar Mangkunegara (2005: 9) adalah hasil kerja 

(output) secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Sumber Daya 

Manusia persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja seorang karyawan 

merupakan hal yang bersifat individual, karena setiap karyawan mempunyai 

tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan tugasnya. Pihak 

manajemen dapat mengukur karyawan atas kinerja yang dilakukan oleh 

masing-masing karyawan. 

Kinerja karyawan menunjuk kepada kemampuan karyawan dalam 

melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

Tugas-tugas tersebut biasanya berdasarkan indikator-indikator keberhasilan 

yang telah ditetapkan. Sebagai hasilnya akan diketahui bahwa karyawan 

termasuk dalam tingkatan kinerja tertentu, misalnya tingkat kinerja tinggi, 

tingkat kinerja menengah atau rendah. Atau dapat juga dikelompokkan 

melampaui target, sesuai target atau di bawah target. Hasil kerja organisasi 

diperoleh dari serangkaian aktifitas yang dijalankan organisasi. Setiap 

karyawan dihadapkan pada alternatif dan metode dalam melakukan 

pekerjaan, sehingga karyawan dituntut agar ahli dalam suatu bidang, sesuai 
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dengan bidang keahliannya dalam mendukung terlaksananya kegiatan 

operasional suatu perusahaan. 

Secara umum peran Rumah Sakit di dalam masyarakat telah 

berkembang dari pelayanan perawatan menjadi pelayanan kesehatan 

masyarakat yang terintegrasi. Disamping itu Rumah Sakit juga berfungsi 

sebagai institusi pengembangan ilmu, institusi pendidikan dan unit ekonomi. 

Rumah Sakit sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, oleh sebab itu harus 

dapat dijamin aksesibilitas kepada Rumah Sakit, baik dari segi fasilitas fisik 

dan mutu pelayanan maupun biaya yang terjangkau oleh masyarakat. 

Pemahaman atas bentuk budaya pada tingkat organisasi yang ada 

merupakan sarana terbaik bagi penyesuaian diri para anggotanya, bagi orang 

diluar organisasi yang terlibat (pasien dan keluarganya) dan pihak yang 

berkepentingan (investor dan instansi pemerintah terkait) ataupun juga bagi 

pembentukan dan pengembangan budaya organisasi itu sendiri dalam 

mengatasi berbagai bentuk masalah baik yang sedang dihadapi maupun 

masalah yang akan dihadapi. 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kepanjen Malang 

adalah institusi/lembaga pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan 

dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan 

penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat 

jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik. 
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Dalam kegiatan sehari-harinya, karyawan RSUD melaksanakan apel 

pagi pada jam 07.00 WIB yang merupakan kegiatan rutin dan wajib 

dilaksanakan oleh seluruh karyawan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya 

dalam menyatukan karyawan dengan wujud kebersamaan dan kekeluargaan. 

Serta kegiatan ini berfungsi untuk penyampaian informasi yang cepat kepada 

seluruh anggota/karyawan. Begitu juga dengan pelayanannya, Rumah Sakit 

ini selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik sesuai 

dengan budayanya seperti, 5 S (Salam-Senyum-Sapa-Sopan-Santun), 5 R 

(Ringkas-Rapi-Resik-Rawat-Rajin), serta 5 Nilai yang di anut, 1) Cinta 

Kasih, 2) Tulus Ikhlas, 3) Kejujuran, 4) Profesional, 5) Kebersamaan. Semua 

nilai tersebut menjadikan RSUD semakin kuat dalam budayanya untuk 

menuju kualitas yang lebih baik. 

Dalam sistem cara kerjanya, RSUD mempunyai unit-unit bagian 

yang berbeda dalam pelaksanaan tugasnya. Setiap unit bagian bekerja sesuai 

dengan bidangnya. Tanpa adanya manajemen yang baik maka suatu instansi 

tidak akan dapat bekerja secara maksimal, sehingga perlu adanya SDM yang 

mengelola dan mengatur instansi tersebut dalam menunjang kinerja yang 

berkualitas.  

Karyawan didorong untuk berani mengeluarkan ide atau gagasan 

dalam melaksanakan pekerjaan yang dirasa dapat menjadikan pemikiran 

untuk mengambil keputusan. Begitu juga dengan dorongan untuk berinovasi 

yang artinya karyawan dituntut untuk bisa menggunakan inovasi cara baru 

atau alternatif lain dalam mengambil keputusan dan menangani masalah yang 
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ada. Tuntutan kerja ini juga harus mempertimbangkan resiko dari target tugas 

yang akan dikerjakan. 

Disamping resiko yang harus dipertimbangkan karyawan juga 

dituntut untuk teliti dalam melaksanakan setiap pekerjaannya dan bekerja 

sesuai dengan standar instansi. Ketelitian dalam hal ini dimaksudkan supaya 

karyawan medis dalam mendiagnosa pasien harus cermat dan berdasarkan 

dugaan hasil data penunjang serta kegiatan yang dilakukan tidak merugikan 

diri sendiri maupun instansi. Oleh karena itu kebijakan instansi sangatlah 

penting dalam mendukung setiap pekerjaan yang dilakukan. 

Pada orientasi terhadap hasil, hendaknya pekerjaan yang dihasilkan 

harus tepat sasaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi. 

Karyawan harus mengutamakan hasil kerja seperti masalah pasien menuju 

kesembuhan sebagai keutamaan hasil kerja para karyawan dan mengerjakan 

tugas sesuai dengan hasil yang telah ditetapkan. Dengan demikian, 

diharapkan karyawan dapat bekerja lebih baik dan maksimal. Hubungan antar 

individu dalam kelompok juga sangat sering dilakukan untuk saling 

mendukung. Dalam kurun waktu 3 tahun sekali diadakan kenaikan pangkat 

bagi karyawan reguler, sedangkan karyawan yang sudah mencapai angka 

kreditnya dalam waktu 2,5 – 3 tahun bisa naik pangkat lebih cepat. 

Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi dan pengakuan yang 

diberikan instansi untuk karyawan yang mencapai hasil kerja. Kekompakkan 

dan kebersamaan dalam melaksanakan pekerjaan tampak jelas di mana kerja 

sama tim dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan saling membantu 
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sehingga terciptanya komunikasi yang baik. Dan juga karyawan dituntut agar 

selalu berkomitmen terhadap diri sendiri dan instansi untuk lebih 

mementingkan kepentingan pekerjaan daripada kepentingan individu. 

Dalam melaksanakan pekerjaan karyawan dituntut untuk bertindak 

agresif di mana karyawan selalu bergerak cepat dan berambisi dalam 

melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan. Seperti dalam 

menangani pasien harus segera dan tahu apa yang hendaknya dilakukan. Serta 

selalu kompetitif atau bersaing secara sehat dalam bekerja, yang mana hal ini 

dapat mendorong para karyawan lain untuk bekerja lebih baik dan maksimal. 

Pada tingkat kemantapan/kestabilan, instansi lebih menekankan status 

karyawan merasa kemantapan bekerja pada instansi dan cenderung tidak 

ingin dipindah yang mana sudah mendarah daging dalam bidang 

pekerjaannya. Sehingga karyawan bangga bekerja pada RSUD Kanjuruhan 

Kepanjen Malang. 

Dilihat dari fenomena kinerja karyawan dapat dilihat dan diukur 

berdasarkan penilaian yang ditetapkan oleh standart kerja karyawan RSUD, 

yaitu kesetiaan, kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Dari keempat 

kriteria penilaian tersebut terintegrasi dalam kinerja karyawan RSUD. Peneliti 

mengamati selama di rumah sakit kinerja karyawan di RSUD secara umum 

sudah sesuai dengan standar kerja karyawan yang telah ditetapkan oleh 

RSUD. Akan tetapi masih ada karyawan yang kinerjanya kurang maksimal. 

Dilihat dari kriteria penilaian kesetiaan, masih ada karyawan yang 

tidak mentaati peraturan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya 
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yaitu pada waktu jam kerja di mulai setelah apel pagi masih ada karyawan 

yang bersantai di kantin, sehingga tampak jelas bahwa karyawan tersebut 

kurang mengamalkan sesuatu yang seharusnya ditaati dengan penuh kesadaran 

dan tanggung jawab. 

Pada kriteria penilaian kedisiplinan, masih ada karyawan yang 

kurang menerapkan disiplin dengan baik yaitu absen tanpa keterangan, apel 

pagi yang wajib dilaksanakan tiap paginya masih ada karyawan yang tidak 

hadir, pulang pada waktu jam kerja masih aktif dan terlambat pada saat 

mengunjungi pasien. Padahal disiplin yang baik dalam proses kerja akan 

menghasilkan watak dan kepribadian karyawan yang kuat sehingga 

menghasilkan kerja yang baik dan berpengaruh positif terhadap instansi di 

masa yang akan datang. 

Hubungan kerja antar karyawan sangat penting dalam penilaian 

kerjasama ini, karena dapat membantu tercapainya tugas sesuai target dan 

waktu yang ditentukan. Akan tetapi masih ada karyawan yang tidak 

berpartisipasi dan bekerja sama dengan karyawan lainnya. Karyawan tersebut 

cenderung pendiam dan acuh terhadap lingkungan sosialnya. Padahal 

kemampuan sosial dan kerjasama sangat berperan penting dalam proses kerja 

yang efektif. 

Serta dilihat dari penilaian tanggung jawab, masih ada karyawan 

yang tidak sanggup menyelesaikan tugas yang diserahkan kepadanya dan 

tidak tepat dengan waktu yang ditentukan. Hendaknya karyawan bersedia dan 

mampu mempersiapkan diri untuk mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya 
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yang diserahkan kepadanya serta mempertanggungjawabkan pekerjaan dan 

hasil kerjanya dari resiko pekerjaan yang dilakukan. 

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk memperoleh 

gambaran mengenai budaya organisasi yang diterapkan oleh RSUD 

Kanjuruhan Kepanjen Malang dalam mengelola sumber daya manusia 

sehingga dapat digunakan perusahaan sebagai informasi dalam rangka 

memperbaiki kinerja karyawan. Oleh karena itu peneliti mengadakan 

penelitian budaya organisasi yang ada di RSUD Kanjuruhan Kepanjen 

Malang dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan 

Kepanjen Kabupaten Malang”. 

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah budaya organisasi pada karyawan di RSUD Kanjuruhan 

Kepanjen Malang? 

2. Bagaimanakah kinerja karyawan di RSUD Kanjuruhan Kepanjen 

Malang? 

3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang? 
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C. Batasan Masalah 

Agar ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas tidak terlalu luas 

dan agar lebih terarah, maka peneliti mencoba membatasi masalah pada 

karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Budaya 

organisasi dalam penelitian ini diukur dari karakteristik budaya organisasi 

yang terdapat pada RSUD Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang. 

Karakteristik budaya organisasi ini meliputi inovasi dan pengambilan resiko, 

perhatian terhadap detail, orientasi terhadap hasil, orientasi terhadap individu, 

orientasi terhadap tim, agresifitas, dan stabilitas (kemantapan) menurut 

Robbins (2003:525). 

 
 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kondisi budaya organisasi pada karyawan di RSUD 

Kanjuruhan Kepanjen Malang 

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan di RSUD Kanjuruhan Kepanjen 

Malang 

3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

di RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang 

E.  Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

melalui budaya organisasi pada RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi peneliti lain yang berminat 

pada bidang budaya organisasi dan kinerja.  

 


