
1 

BAB I 

PEDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Mengelola SDM dalam organisasi sangatlah penting. Dimana SDM 

sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk sebuah kemajuan organisasi 

tersebut. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu 

yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan didalam organisasi. 

Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak 

ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme, dan juga komitmennya 

terhadap bidang pekerjaan yang ditekuninya. Oleh karena itu, organisasi dan 

perusahaan dituntut memiliki komitmen saling mendukung tercapainya baik 

tujuan organisasi maupun tujuan pribadi.  

Diperlukan SDM yang bisa bersaing dalam era globalisasi seperti ini, 

dalam artian seorang yang memiliki kompetensi yang tinggi  agar dapat 

memberikan pelayanan yang yang prima dan bernilai. Dengan kata lain 

organisasi tidak hanya mampu memberikan pelayanan yang memuaskan 

tetapi juga berorientasi pada nilai. Sehingga organisasi tidak semata-mata 

mengejar pencapaian produktifitas kerja yang tinggi tetapi lebih pada kinerja 

dalam proses pencapaiannya.  

Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak 

mereka memberi kontribusi kepada organisasi. Kinerja dapat dipandang 

sebagai proses maupun hasil pekerjaan. Kinerja merupakan suatu proses 
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tentang bagaimana suatu pekerjaan itu berlangsung untuk mencapai hasil 

kerja. 

Kinerja menjadi tolak ukur keberhasilan pelayanan kesehatan yang 

menunjukkan akuntabilitas lembaga pelayanan dalam kerangka tata 

pemerintahan yang baik (good governance). Dalam pelayanan kesehatan, 

berbagai jenjang pelayanan dan asuhan pasien (patient care) merupakan bisnis 

utama, serta pelayanan keperawatan merupakan mainstream sepanjang 

kontinum asuhan. Semua itu di tujukan  untuk memperbaiki mutu dan kinerja 

pelayanan kesehatan dalam rumah sakit. Mengingat pentingnya kinerja 

karyawan dalam mencapai kinerja organisasi, maka perlu dikaji faktor-faktor 

yang dapat meningkatkan kinerja karyawan untuk menunjang keberhasilan 

Rumah Sakit dikemudian hari. 

Upaya peningkatan kinerja perawat menuntut peran manajemen dalam 

melakukan pendekatan kepemimpinan yang efektif, bahwa keberhasilan 

Rumah Sakit sangat tergantung pada kemampuan pemimpinnya. Dengan 

kemampuan yang dimilikinya pemimpin dapat mempengaruhi karyawannya 

untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkannya dan yang 

sudah di sepakati bersama sebelumnya.  

Kemudian dalam mengantisipasi permasalahan diperlukan seorang 

pemimpin yang dapat melihat kondisi dan  kebutuhan karyawan. Dan 

dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengerti perilaku organisasi yang 

sedang dihadapinya sehingga mampu membawa organisasinya mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan bersama melalui pencapaian visi organisasi. 
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Dalam mencapai tujuan organisasi, pimpinan menggunakan gaya 

kepemimpinannya. Gaya kepemipinan adalah perilaku dan strategi, sebagai 

hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang 

seringditerapkan seorang pemimpin ketika mencoba mempengaruhi kinerja 

bawahannya (Rivai, 2004) 

Rumah sakit sebagai organisasi pelayanan kesehatan masyarakat, 

berfungsi melayani masyarakat secara luas dalam bentuk jasa. Untuk 

mencapai sasaran yang diinginkan manajemen, rumah sakit menuntut 

karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Rumah sakit sebagai organisasi 

pelayanan kesehatan masyarakat, berfungsi melayani masyarakat secara luas 

dalam bentuk jasa. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan manajemen, 

rumah sakit menuntut karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Pasien yang 

datang baik untuk pelayanan rawat inap ataupun rawat jalan akan 

memberikan respon yang positif terhadap pelayanan pegawai yang baik, 

sehingga mampu meningkatkan kunjungan pasien ke rumah sakit. Semakin 

tinggi tingkat BOR yang di capai rumah sakit, dapat dijadikan indikator untuk 

menilai kinerja karyawan dalam melaksanakan pengobatan maupun 

perawatan pasien. 

Kesehatan pada dasarnya adalah kehendak semua pihak. Adanya 

tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan memberikan dampak sekaligus 

tantangan bagi rumah sakit. Tantangan ini memaksa rumah sakit untuk 

mengembangkan kemampuannya dalam berbagai aspek terutama kemampuan 
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sumber daya manusia sebagai aset utama rumah sakit dalam mewujudkan 

pelayanan yang memuaskan masyarakat. 

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan suatu bidang, sehingga dia 

mampu untuk mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapian satu atau beberapa 

tujuan, jadi pemimpin itu seseorang memiliki kelebihan, sehingga dia 

mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan 

membimbing bawahan, juga mendapat pengakuan serta dukungan dari 

bawahannya, sehingga dapat menggerakkan bawahan kearah pencapian 

tujuan tertentu. 

Gaya kepemimpinan atau style banyak mempengaruhi terhadap 

keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku bawahannya. 

Pencapaian tujuan setiap organisasi dipengaruhi suatu perilaku organisasi 

yang merupakan pencerminan dari perilaku dan sikap para pelaku yang 

terdapat dalam organis asi. Kegiatan yang paling lazim yang dinilai dalam 

suatu organisasi adalah kinerja, yaitu bagaimana dia melakukan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan atau peranan 

dalam organsasi. 

Gaya kepemimpinan terwujud melalui interaksi pemimpin dengan 

orang-orang yang dipimpin yang terjadi dalam berbagai kondisi yang 

mempengaruhinya, pengklasifikasian berbagai gaya dalam interaksi atau gaya 

kepemimpinan, perwujudan gaya kepeimpinan secara nyata tidak dapat lepas 
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dari pengaruh kondisi yang selalu berubah-ubah yag bersifat incidental 

(sesaat) kondisi yang berbeda-beda dan mungkin juga  bervariasi dengan 

demikian penerapan setiap gaya kepemimpinan tergantung pada kemampuan 

pemimpin dalam menganalisis dan memanfaatkan kondisi itu, setiap 

pemimpin akan berbeda-beda. Penelitian ini megacu pada empat gaya 

kepemimpinan yaitu Gaya Kepemimpinan Telling Gaya Kepemimpinan 

Selling, Gaya Kepemimpinan Partisipating, Gaya Kepemimpinan 

Delegating. 

Kepuasan kerja merupakan faktor penting dalam memotivasi 

seseorang untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pekerjaannya. 

Organisasi yang ingin lebih maju dan berkembang akan memikirkan 

kepuasan kerja para karyawannya. Kepuasan kerja yang diperoleh akan 

menimbulkan semangat karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Bila 

karyawan dalam suatu organisasi tidak mendapatkan kepuasan mereka 

cenderung akan mencari organisasi lain yang mampu memberikan kepuasan 

ataupun melakukan tindakan-tindakan untuk meminta perhatian pada 

organisasi agar memikirkan kepuasan karyawannya.  

Kepuasan kerja dapat dijadikan aspek untuk melihat kondisi suatu 

organisasi. Kepuasan kerja yang rendah menimbulkan dampak negatif seperti 

mangkir kerja, kesehatan tubuh menurun, kecelakaan kerja, pencurian. Untuk 

itu peran pemimpin sangat perlu disini agar perawat  dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga 

memperoleh kepuasan dari profesinya, sehingga guru bisa lebih fokus untuk 
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meningkatkan kinerjanya, yang akhirnya bisa meningkatkan kualitas 

pelayanan terhadap pasien. 

Rumah Sakit Umum Aminah Kota Blitar salah satu rumah sakit besar 

yang terdapat di kota Blitar. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1957, pada 

awal berdirinya rumah sakit ini bernama pondok bersalin. Berkat keuletan 

dan ketabahan pengelolanya, pada tahun 70 an dikembangkan menjadi 

Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA). Dan akhirnya kinipun, pada 2006 

didirikan juga rumah sakit umum (RSU) Aminah di jalan veteran 39 kota 

Blitar. Hasil pengamatan sementara pada Rumah Sakit Ibu Dan Anak Aminah 

Kota Blitar, bahwa pemimpin di rumah sakit ini kurang memberikan instruksi 

yang sangat dibutuhkan oleh para perawat untuk meningkatkan kinerjanya di 

dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien, kurangnya instruksi 

ini dikarenakan pemimpin mempunyai profesi ganda sehingga bila terjadi 

suatu masalah mendadak dan penyelesaian masalahnya sendiri akan kurang 

cepat di tanggapi. 

Dari hasil wawancara pada sebagian perawat didapati bahwa 

pemimpin mempunyai profesi tidak hanya sebagai pemimpin rumah sakit 

melainkan juga sebagai dosen di sebuah universitas, sehingga pengawasan, 

pengendalian, dan pengorganisasian yang dilakukan oleh pemimpin itu 

menjadi kurang. Jadi penerapan kepemimpinan di RSU Aminah kurang 

efektif. Artinya, apabila perawat membutuhkan bantuan pemimpin, maka 

pemimpin tidak selalu ada di tempat dan tidak selalu bisa membantu kesulitan 

perawat karena pemimpin mempunyai rangkap profesi. 
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Kepuasan kerja bisa dijadikan indikator apakah suatu pekerjaan 

berjalan lancar atau tidak. Namun  terdapat beberapa sistem penggajian 

didalam RSU Aminah ini kurang memenuhi standart pengupahan terhadap 

pekerjaan yang sudah dilakukan oleh perawat. Didapat juga pembagian tugas 

yang kurang tepat dengan kemampuan dan ketrampilan sehingga perawat 

kurang efektif dalam melayani pasien.  

Menurut Mangkunegara (2007) bahwa kepuasan kerja pegawai 

bergantung pada perbedaan antara apa yang didapat dan apa yang diharapkan 

oleh pegawai. Apabila yang didapat pegawai ternyata lebih besar daripada 

apa yang diharapkan maka pegawai tersebut menjadi puas. Sebaliknya, 

apabila yang didapat pegawai lebih rendah daripada yang diharapkan, akan 

menyebabkan pegawai tidak puas. 

Seperti yang terdapat pada RSU Aminah Blitar yang didapati bahwa 

pemberian gaji kepada perawat yang tidak seperti yang diharapkan dan 

didukung dengan hasil pengamatan di RSU Aminah Kota Blitar terdapat gaji 

perawat yang kurang dari UMR sebesar Rp. 900.000/bulan, sedangkan UMR 

Kota Blitar sendiri adalah Rp. 1.000.000/bulan.  

Tabel 1.1 

Data gaji pegawai RSU Aminah Blitar  

No Jabatan Gaji Honor Jumlah 
1 Kabid Keperawatan 1.650.000 140.000 1.850.000 
2 Kasie 1.200.000 105.000 1.305.000 
3 Karu 1.075.000 95.000 1.170.000 
4 Perawat 775.000 70.000 845.000 
5 Perawat Magang 350.000 40.000 390.000 

Sumber : RSU Aminah Blitar 
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Kinerja menjadi tolak ukur keberhasilan pelayanan kesehatan yang 

menunjukkan akuntabilitas lembaga pelayanan dalam kerangka tata 

pemerintahan yang baik (good governance). Tetapi di dalam rumah sakit ini 

terdapat beberapa perawat yang memberikan pelayanan terhadap pasien 

cenderung kurang memuaskan dan kurang tepat dan segera. Selain itu juga di 

dapati kurang tanggapnya perawat terhadap pasien yang sedang 

membutuhkan pertolongan darurat atau mendesak. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan sebagian perawat 

mengungkapkan banyak perawat yang dipekerjakan tidak sesuai dengan tugas 

yang diembannya, sehingga perawat bekerja sesuai apa yang mereka tahu dan 

tidak memiliki inisiatif untuk mencapai kerja yang diharapkan. 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa adanya profesi ganda 

pemimpin yang membuat sistem kinerja yang ada di rumah sakit menjadi 

kurang maksimal. Gaya kepemimpinan yang diterapkan secara langsung akan 

berpengaruh dalam pemberian tugas kepada para bawahan maupun hubungan 

antar pimpinan dan bawahan masing-masing pimpinan memiliki bentuk gaya 

kepemimpinan yang berbeda pula. Dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan 

aktivitas kinerja pemimpin sama-sama mengarahkan kinerja karyawan agar 

maksimal dalam pencapaian target rumah sakit. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong mengulas 

secara ilmiah dalam skripsi dengan judul “ Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Perawat Rumah Sakit Umum 

Aminah Kota Blitar”. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapatlah dirumuskan masalah 

utama yang terkait dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, dan kinerja perawat di 

RSU Aminah Blitar? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja perawat di RSU Aminah  Blitar? 

3. Variabel mana yang paling berpengaruh terhadap kinerja perawat di RSU 

Aminah Blitar? 

C.  Pembatasan Masalah 

Pemimpin dalam penelitian ini adalah pemimpin yang membawahi 

perawat secara langsung yaitu kasi pelayanan keperawatan. Penelitian ini juga 

menggunakan teori-teori yang sudah sesuai dengan judul, dan teori yang 

digunakan adalah  gaya kepemimpinan Telling, Selling, Partisipation, 

Delegating (Hersey Blancad Dalam Wirawan 2013). Kepuasan kerja Menurut 

Locke (dalam Luthans, 2006)  yaitu membahas kepuasan kerja keadaan emosi 

yang senang atau emosi positif berasal dari penelitian pekerjaan atau 

pengalaman kerja seseorang. Sedangkan untuk kinerja karyawan dibatasi 

pada variabel yang berhubungan dengan kinerja perawat di RSU Aminah 

Kota Blitar yang terdiri dari Kualitas kerja, Kuantitas kerja, Ketepatan waktu, 

kehadiran, dan kerjasama rekan sekerja ditinjau dari Mathis dan Jackson 

(2001). Pada seluruh perawat RSU Aminah Kota Blitar.  
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  D. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan, kepuasan kerja dan kinerja 

perawat pada RSU Aminah Blitar. 

b. Untuk menguji pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan dan  

kepuasan kerja terhadap kinerja perawat pada RSU Aminah Blitar 

c. Untuk menguji variabel mana yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

perawat pada RSU Aminah Blitar  

E. Kegunaan Penelitian  

1.   Bagi Instansi 

 Sebagai informasi bagi pihak manajemen mengenai gaya kepemimpinan 

yang diterapkan di Rumah Sakit berdasarkan persepsi bawahan, kepuasan 

kerja dan kinerja karyawan, sehingga diharapkan dapat digunakan dalam 

program pembinaan karyawan dalam rangka peningkatan kinerja 

karyawan. 

2.  Bagi Peneliti  

a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, terutama di bidang 

manajemen sumber daya manusia khususnya tentang pengaruh gaya 

kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang memfokuskan studi 

penelitian pada masalah yang sama di masa mendatang. 

 

 


