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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Balai Kesehatan merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan berusaha 

untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Balai 

kesehatan mempunyai berbagai tujuan yaitu menyelenggarakan pelayanan 

medik dan non medik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pengembangan 

rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.  

Pada sistem pelayanan kesehatan di balai kesehatan, di samping 

dokter, perawat dan bidan juga memiliki posisi yang sangat penting. 

Perawat merupakan ujung tombak baik-tidaknya pelayanan kesehatan 

yang diberikan kepada pasien karena selama 24 jam perawat selalu 

berinteraksi dengan pasien. Pelayanan yang baik tidak terlepas dari adanya 

komitmen dari perawat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada 

pasien. 

PT Bentoel membuka pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum 

dengan mendirikan Bentoel Medical Center (BMC). Balai Kesehatan PT 

bentoel  juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik di bidang 

kesehatan kepada masyarakat umum dan karyawan Bentoel Group. Sistem 

layanan dilakukan secara rutin atau berkala dengan berbagai jenis 

pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat dan perusahaan. 
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Seperti, memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan dengan cara 

sistem limit biaya per kunjungan dan sistem bayar di belakang untuk 

perusahaan/instansi luar, kartu member BMC, paket medical check up dan 

diskon khusus, konsultasi gratis, pemeriksaan laboratorium medis di 

tempat, dan antar obat apotik umum, jasa konseling dokter umum, 

perorangan, kolektif & perusahaan, pengobatan massal di masyarakat 

sekitar. 

Pelayanan kesehatan di balai kesehatan merupakan suatu faktor 

penentu bagi mutu pelayanan dan citra di mata masyarakat. Kinerja 

seorang perawat dapat dilihat dari mutu asuhan keperawatan yang 

diberikan pada pasien. Pada dasarnya yang dijadikan acuan dalam menilai 

kualitas pelayanan perawat adalah dengan menggunakan standar praktik 

keperawatan. Standar praktik ini menjadi pedoman bagi perawat dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan. Tenaga perawat merupakan tenaga 

yang paling banyak dan paling lama kontak dengan pasien, maka kinerja 

perawat harus selalu ditingkatkan dalam pemberian asuhan keperawatan.  

Dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, setiap perawat 

harus mempunyai motivasi yang tinggi agar nantinya didapatkan kinerja 

yang baik. Motivasi merupakan suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan 

mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang 

mengarah ke suatu tujuan tertentu (Mangkunegara,2009). Motivasi 

seseorang karyawan untuk melakukan kegiatan muncul karena merasakan 

perlunya untuk memenuhi kebutuhan. Penelitian Atik Badi’ah (2008) di 
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Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Bantul yang meneliti 

hubungan motivasi dengan produktifitas kerja perawat menunjukkan 

terdapat hubungan antara faktor motivasi internal dan eksternal secara 

keseluruhan produktifitas kerja. 

Ada tiga motivasi yang muncul karena adanya rasa kebutuhan 

yaitu, motif yang mendorong seseorang untuk berprestasi dan mencapai 

standar-standar, dan berusaha keras untuk berhasil. Kedua, motif yang 

mendorong seseorang mempunyai keinginan untuk bersama-sama dengan 

orang lain, mempunyai kerja sama yang baik dengan orang lain  atau 

 keinginan antarpersonal yang ramah dan akrab dalam lingkungan 

organisasi. Ketiga, motif yang mendorong seseorang untuk memberi 

pengaruh kepada orang lain atau untuk membuat orang lain berperilaku 

sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. 

Motif yang dimiliki karyawan Balai Kesehatan PT.Bentoel Malang 

dalam bekerja untuk meraih prestasi yang tinggi sudah menunjukkan 

peningkatan. Kebutuhan ini tercermin pada rasa tanggung jawab yang 

tinggi terhadap tugas. Karyawan cenderung  memiliki keinginan yang kuat 

dan siap menanggung resiko terhadap segala kemungkinan yang terjadi 

dari tindakan keperawatan yang dilakukan. Dilihat dari setiap perawat 

dalam membantu pasien, mereka mencoba berbagai alternatif untuk 

menyelesaikan masalah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Perawat 

memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien, keluarga, masyarakat 
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sesuai diagnosa masalah yang terjadi mulai dari masalah yang bersifat 

sederhana sampai yang kompleks.  

Peningkatan prestasi kerja perawat juga menuju kearah standart 

excellent dan setiap perawat Balai Kesehatan PT.Bentoel Malang yang 

sudah menunjukkan peningkatan prestasi kerja ini diberi penghargaan 

berupa sertifikat, diberi bonus, maupun dinaikkan jabatannya. Hal ini 

dapat  memotivasi perawat, agar selalu terdorong untuk meningkatkan 

prestasi kerja. 

Berdasarkan survey di balai kesehatan PT.Bentoel menunjukkan 

bahwa kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi petugas 

perawat sudah terpenuhi. Perawat mengikuti pelatihan, seminar workshop, 

dan studi banding untuk menambah pengetahuan mengenai kegiatan 

praktek profesional. Dengan adanya program pengembangan karir akan 

meningkatkan kualitas kerja perawat, perawat akan berusaha mengontrol 

karirnya dan mencapai karir yang lebih baik sehingga ia akan terus 

berprestasi. 

Kebutuhan untuk berafiliasi pada Balai Kesehatan PT.Bentoel 

Malang masih kurang diterapkan. Masih ada perawat yang kurang bekerja 

sama dengan rekan kerjanya. Ada perawat yang umurnya relatif lebih tua 

merasa lebih puas daripada perawat yang berumur relatif muda sehingga 

pada waktu tertentu mereka merasa tidak cocok untuk bekerja sama. Dan 

sebaliknya perawat yang berumur relatif muda merasa mampu 

menyelesaikan pekerjaannya masing-masing. Hal ini tentunya akan 
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mengganggu pekerjaan para perawat sehingga mereka merasa kurang puas 

dalam menjalani pekerjaannya.  

Hubungan atasan dengan bawahan cukup baik, hal ini dapat dilihat 

atasan selalu membantu bawahan yang mengalami kesulitan dalam 

bekerja. Misalkan, perawat yang bekerja sambil melanjutkan studinya ke 

jenjang lebih tinggi akan sulit membagi waktu. Disini pimpinan 

mempunyai kewajiban untuk memberi solusi terhadap masalah ini. 

Komunikasi yang dilakukan pimpinan, maupun antar perawat bukan hanya 

mengenai masalah pekerjaan tetapi juga membicarakan hal lain diluar 

topik pekerjaan. Karyawan juga terdorong untuk selalu menjadi bagian 

kelompok dalam organisai agar pekerjaan yang dijalani mudah 

diselesaikan dan memudahkan mereka untuk selalu bersosialisasi.  

Kebutuhan untuk kekuasaan pada Balai Kesehatan PT Bentoel 

Malang dapat dilihat dari salah satu bentuk motivasi kerja perawat yakni 

manajer selalu memberikan pengarahan-pengarahan kepada seluruh 

perawat. Perawat diberikan arahan pekerjaan sesuai dengan pekerjaannya 

masing-masing. Jadi, perawat berusaha bertanggung jawab terhadap 

pekerjaannya dan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan sistem yang 

telah ditetapkan, seperti mengikuti perkembangan IPTEK, menggunakan 

peralatan medis hanya untuk keperluan pasien, memakai seragam sesuai 

dengan yang ditentukan.  

Para perawat mempengaruhi rekan kerja mereka agar mengkuti 

cara bekerjanya dalam melayani pasien misalnya cara membujuk pasien 
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agar mau makan dan minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Perawat 

juga bersaing dengan rekan kerjanya dalam melayani pasien dengan syarat 

tidak akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan keperawatan yang 

dimilikinya dengan tujuan yang bertentangan dengan norma-norma 

kemanusiaan dan lebih mengutamakan tugas dari pada kepentingan 

pribadi.  

Dari berbagai masalah yang ada, motivasi kerja karyawan 

merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan 

suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dimana hal tersebut harus 

diperhatikan oleh pihak manajemen. Kurangnya perhatian terhadap hal 

tersebut diatas akan dapat menimbulkan efek negatif pada karyawan yang 

akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi itu sendiri. 

Dikarenakan motivasi kerja akan mempunyai peranan penting terhadap 

keberhasilan suatu organisasi.  Jika motivasi kerja menurun maka kinerja 

karyawan juga akan terhambat.  

Kinerja perawat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan 

merupakan masalah yang sangat penting untuk dikaji dalam rangka 

mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Kinerja 

perawat yang baik merupakan jembatan dalam menjawab jaminan kualitas 

pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap pasien baik yang sakit 

maupun sehat. Kunci utama dalam peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan adalah perawat yang mempunyai kinerja tinggi.  
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Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan kualitas kerja, 

bekerja sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Hal ini dapat 

dilihat dari perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan dengan baik. 

Setiap perawat ditugaskan untuk melayani seluruh kebutuhan pasien pada 

saat dinas dan melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan tahap-

tahapan keperawatan. 

Salah satunya adalah peran perawat dalam melakukan caring 

kepada pasien, perawat melakukan caring dengan baik. Caring adalah 

suatu tindakan yang diakukan, bertujuan untuk memberikan asuhan fisik 

seperti memastikan pasien makan atau minum obat sesuai dengan dosis 

dan melaksanakan terapi sesuai  dengan anjuran dokter untuk pasien yang 

tertulis di status pasien.  

Dari segi kuantitas kerja, menyelesaikan pekerjaan sesuai target 

yang telah ditentukan. Perawat mampu menyelesaikan tugas-tugasnya, di 

mana setiap perawat bertanggung jawab penuh selama jam kerja terhadap 

asuhan keperawatan pasien mulai dari pasien masuk sampai keluar dari 

balai kesehatan dan jangkauan observasi setiap perawat 4-6 pasien.  

Dari segi ketepatan waktu yaitu waktu kerja yang efektif atau 

ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. Dalam hal ini para pasien 

menilai bahwa kecepatan perawat membantu masih kurang. Perawat masih 

agak lambat dalam menangani pasien seperti menyiapkan makanan dan 

obat-obat, tidak mengganti sprei tempat tidur pasien dalam waktu yang 
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tertentu. Pernyataan ini didukung oleh fenomena mengenai pelayanan 

keperawatan yang dijelaskan dalam Tabel 1.1 :  

Tabel 1.1 

Data Mengenai Pelayanan Keperawatan di Balai  Kesehatan   

PT.Bentoel Malang Bulan Januari s/d Juni 2013 

Penilaian Pelayanan 

Keperawatan 

Baik 

(1) 

Cukup 

(2) 

Kurang 

(3) 

Kecepatan perawat membantu 31,6% 26,9% 41,5% 

Keramahan perawat 34,8% 25,6% 39,6% 

Penjelasan tindakan keperawatan 31% 36,4% 32,6% 

Sumber : Bagian Personalia/ SDM Balai Kesehatan PT.Bentoel Malang 

Berdasarkan tabel di atas, masih banyak keluhan dari pasien 

maupun keluarga pasien atas pelayanan perawat di Balai Kesehatan 

PT.Bentoel Malang. Dapat dilihat bahwa kecepatan perawat dalam 

membantu masih kurang, perawat agak lambat menangani pasien, hal ini 

tentu akan mengganggu hasil pencapaian kerja perawat tersebut.  Apabila 

hal ini kurang mendapat perhatian dan dibiarkan tanpa upaya penanganan 

secara tepat dikhawatirkan akan berdampak terhadap peningkatan kualitas 

sumber daya tenaga kesehatan, khususnya dalam pemberian pelayanan 

keperawatan di balai kesehatan. 

Dari segi tingkat kehadiran di tempat kerja, dapat dilihat bahwa 

bahwa kehadiran di Balai Kesehatan PT.Bentoel masih tergolong baik. 

Secara kuantitatif dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut : 
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  Tabel   1.2 

    Daftar Absensi Perawat di Balai Kesehatan PT.Bentoel Malang 

Tahun 2013 

No Bulan Karyawan 

yang Hadir  

Absensi 

    S I A 

Jumlah 

1 Januari 43    - 2   1 3 

2 Februari 44    - 1  1 2 

3 Maret 42   1 1 2 4 

4 April 39   2 1 4 7 

5 Mei 42   - 1 3 4 

6 Juni 43   - 1 2 3 

7 Juli 44   1 - 1 2 

8 Agustus 44   - - 2 2 

9 September 44   - 2 - 2 

10 Oktober 44   - 2 - 2 

11 November 42   2 2 - 4 

12 Desember  43   2 1  3 

 Rata-rata/bulan 42,8%   3,1% 

     Sumber : Bagian Personalia/ SDM Balai Kesehatan PT.Bentoel Malang 

 

Dari Tabel 1.2 disimpulkan bahwa beberapa perawat yang absen 

hanya 3,1%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kehadiran para perawat 

masih tergolong baik. Absensi dalam perusahaan merupakan masalah jika 

tingkat absensi cukup tinggi. Jika absensi perawat tinggi maka 

menghambat kinerja perawat.  

Fenoma kinerja sesuai uraian di atas sangat menentukan 

keberhasilan organisasi balai kesehatan  karena perawat dengan kinerja 

yang tinggi sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, kinerja perawat 

akan terkait dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh balai 

kesehatan. Tenaga perawat yang merupakan “the caring profession” 
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mempunyai kedudukan yang penting dalam menghasilkan kualitas 

pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

Kualitas pelayanan rumah sakit sangat tergantung kepada kinerja 

perawat, karena perawat yang lebih lama kontak dengan pasien dan kinerja 

yang baik sehingga mampumembantu pasien kembali pulih kesehatan 

mereka. Kinerja perawat yang baik sangat terkait dengan motivasi kerja 

dari perawat tersebut. Motivasi kerja dianggap hal yang menentukan untuk 

menghasilkan sesuatu. Untuk dapat memunculkan motivasi prestasi kerja 

yang tinggi dalam suatu organisasi, ada beberapa fenomena yang harus 

diperhatikan oleh manajer, yaitu kemampuan manajer untuk menciptakan 

suasana pekerjaan yang baik, menyediakan peralatan, dan memberikan 

kesempatan untuk promosi, serta penghargaan terhadap prestasi kerja itu 

sendiri, dengan demikian akan memacu semangat kerja dari karyawan dan 

akan memacu untuk berprestasi setinggi-tingginya. 

Dari hal tersebut, pihak manajemen berusaha mencari cara untuk 

lebih memotivasi kerja para perawat sehingga tingkat kinerja mereka 

menjadi lebih baik. Dimana nanti hasil keseluruhan akan meningkat 

performa para perawat dalam bekerja. Berdasarkan uraian dan penjelasan 

latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dan 

kajian yang lebih mendalam tentang pengaruh motivasi kerja dan kinerja 

perawat. Selanjutnya dijadikan sebagai penelitian dengan judul “Pengaruh 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perawat Balai Kesehatan PT.Bentoel 

Malang”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat motivasi kerja perawat yang terdiri dari 

kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi dan 

kebutuhan untuk kekuasaan pada Balai Kesehatan PT.Bentoel 

Malang ? 

2. Bagaimana tingkat kinerja perawat Balai Kesehatan PT.Bentoel 

Malang ? 

3. Apakah variabel motivasi yang terdiri dari kebutuhan untuk 

berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi dan kebutuhan untuk 

kekuasaan berpengaruh terhadap kinerja perawat Balai Kesehatan 

PT.Bentoel Malang ?  

4. Variabel motivasi apa yang paling kuat pengaruhnya terhadap 

kinerja perawat Balai Kesehatan PT.Bentoel Malang ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah berfungsi untuk membatasi masalah yang diteliti 

agar mempermudah dan menjelaskan pemahaman peneliti dan tidak 

menyimpang dari permasalahan yang ada. Penulis membatasi penelitian 

ini dengan pengumpulan data terbatas dan objek penelitian khususnya 

karyawan tetap pada Balai Kesehatan PT.Bentoel Malang. Dengan 

menggunakan teori motivasi kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan 
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untuk berafiliasi dan kebutuhan untuk kekuasaan dari McClelland dan 

teori kinerja menurut Mathis dan Jackson. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mendeskripsikan motivasi kerja perawat yang terdiri dari 

kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, dan 

kebutuhan untuk kekuasaan pada Balai Kesehatan PT.Bentoel 

Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan kinerja perawat Balai Kesehatan 

PT.Bentoel Malang. 

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja yang terdiri dari 

kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, dan 

kebutuhan untuk kekuasaan terhadap kinerja perawat Balai 

Kesehatan PT.Bentoel Malang.  

4. Untuk menguji variabel motivasi yang paling kuat pengaruhnya 

terhadap kinerja karyawan Balai Kesehatan PT.Bentoel Malang.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak yang berkaitan dengan peneliian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan  



13 
 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan motivasi kerja sehingga sehingga dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dalam bekerja untuk mendapatkan 

hasil kinerja yang lebih baik lagi. 

2. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi kepustakaan 

dan pengetahuan yang dapat dijadikan bahan informasi penelitian 

lanjutan dan dirujukan untuk peneliti selanjutnya serta penelitian 

ini dapat berguna sebagai sarana belajar untuk memahami 

permasalahan yang menjadi topik kajian. 

3. Bagi pihak akademisi 

Bagi pihak akademisi diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji permasalahan dalam 

meningkatkan motivasi kerja karyawan secara lebih mendalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


