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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar belakang 

Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting. 

Sumber daya manusia merupakan pilar utama sekaligus penggerak roda organisasi 

dalam upaya mewujudkan visi dan misinya. Karenanya harus dipastikan sumber 

daya ini dikelola degan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi 

secara optimal (Sumarni, 2011:20). Keberhasilan sebuah perusahaan sangat 

bergantung kepada baik dan buruknya kinerja dari perusahaan tersebut. Kinerja 

dari sebuah perusahaa tergantung kepada kinerja karyawannya di mana setiap 

karyawan merupakan motor penggerak bagi berjalannya sebuah perusahaan. 

Kinerja yang baik dari karyawan akan berdampak langsung kepada kemajuan atau 

kemunduran yang diperoleh perusahaan tersebut (Pratama, 2011:1). 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sudah dimulai pada proses 

perencanaan Sumber Daya Manusia. Perencananan SDMM dalam suatu 

perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan demi terlaksananya 

tujuan perusahaan. Salah satu perencanaan tersebut adalah mempersiapkan 

sumber daya manusia, menggali potensi diri dengan merekrut dan menyeleksi 

karyawan yang akan diterima dalam perusahaan dan kemudian melakukan 

pelatihan terhadap karyawan yang baru ataupun karyawan yang lama (Azam, 

2015:1). Perekrutan karyawan secara langsung mempengaruhi kinerja dari 

perusahaan. Proses dan penatalaksanaan perekrutan dan pengembangan karyawan 

didorong oleh kebutuhan perusahaan untuk memperbaiki mutu karyawannya. 
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Target utama adalah memperoleh tenaga profesional, agar dapat memperoleh 

tenaga kerja berkualitas baik, perekrutan harus merupakan proses yang aktif yang 

mampu menjangkau calon potensial. Disamping itu, kinerja juga dipengaruhi oleh 

pengetahuan dan keterampilan karyawan yang dapat ditingkatkan melalui 

program pelatihan (Pratama, 2011:3).  

Pelatihan berguna dalam persaingan yang semakin ketat seperti sekarang 

ini, perusahaan tidak lagi statis tetapi lebih dinamis mengikuti perubahan 

lingkungan yang semakin cepat. Rekrutmen dan pelatihan terhadap karyawan 

sangat membantu perusahaan untuk dapat  mencapai kinerja baik bagi prusahaan 

itu sendiri maupun bagi karyawan yang ada dalam perusahaan itu. Kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya (Mangkunegara, 2005:67). Selain itu, kinerja juga dapat diartikan 

sebagai suatu hasil dan usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan 

dan perbuatan dalam situasi tertentu (Azam, 2015:3). 

Proses rekruitmen diperusahaan agar mendapatkan karyawan yang sesuai 

dengan keterampilan yang dibutuhkan setiap perusahaan tentunya mempunyai 

mekanisme proses rekrutmen yang berbeda-beda, sebaiknya perusahaan 

melaksanakan rekrutmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya hal ini 

sangat menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Pelatihan merupakan upaya 

untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan 

kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Hal ini tentunya akan membuat 
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kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan membuat kelangsungan perusahaan 

akan berjalan terus (Putri, 2015:1). 

Perkembangan zaman seperti sekarang ini dimana rumah sakit kian 

bertambah jumlahnya, yang secara tidak langsung menimbulkan persaingan dalam  

pemberian pelayanan kesehatan dari mulai kelengkapan alat-alat pemeriksaan  

kesehatan yang canggih, pemberian pelayanan administrasi, pemberian pelayanan  

kesehatan oleh tenaga kesehatan baik medis maupun non medis yang berusaha  

memberikan kepuasan kepada pasienya. Rumah sakit tidak akan  dapat 

menjalankan sistem pelayanan tanpa didukung oleh sumber daya manusia  yang 

mempunyai kemampuan serta kompetensi yang baik, ini sangat penting  untuk 

menunjang tercapainya tujuan dari sebuah organisasi (Hasanah, 2017:2).   

Perkembangan dunia kesehatan dalam era globalisasi akhir-akhir ini terus 

meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Begitu juga tingkat kesadaran 

masyarakat pentingnya kesehatan semakin tinggi. Rumah sakit sebagai usaha 

yang bergerak dalam bentuk padat modal memiliki kebutuhan dan tuntutan akan 

pengembangan pelayanan jasa dan teknologi kesehatan yang mendukungnya. Jasa 

layanan yang diberikan oleh rumah sakit tidak hanya dalam bentuk pelayanan 

kesehatan saja tetapi juga pelayanan administrasi yang baik. Disinilah sumber 

daya manusia  yang ada dalam jasa rumah sakit menjadi tulang punggung utama 

dalam pelayanan jasa ini (Silaban, 2012:1). 

Perkembangan teknologi kedokteran yang semakin canggih memberikan 

tuntutan tersendiri bagi bisnis jasa rumah sakit agar dapat memenuhi layanan yang 

dibutuhkan oleh para pasien yang datang kerumah sakit. Dua hal di atas menjadi 
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modal utama yang sangat penting dalam menentukan kualitas pelayanan rumah 

sakit . Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis jasa rumah 

sakit, manajemen perusahaan rumah sakit, layaknya layanan jasa yang lain juga 

memerlukan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi setiap sumber daya 

manusia  secara terus menerus agar memiliki kemampuan yang handal dalam era 

globalisasi. Selain itu tujuan diadakan diklat berfungsi untuk menyatukan persepsi 

antara pihak manajemen perusahaan dengan karyawan dalam pencapaian tujuan 

serta visi dan misi perusahaan. Hal ini penting mengingat bahwa hubungan yang 

baik antara staf perawat (karyawan) dan manajemen akan semakin kompak yang 

akhirnya akan berdampak pada pencapaian tujuan dan kelangsungan perusahaan 

itu sendiri (Silaban, 2012:2). 

Rumah sakit merupakan suatu organisasi pelayanan jasa yang mempunyai 

keunikan dalam hal sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Rumah sakit 

merupakan organisasi yang padat modal, padat SDM, padat teknologi dan ilmu 

pengetahuan serta padat regulasi (Sumarni, 2011:21). Pengelolaan rumah sakit 

yang khas menjadikan studi pengelolaan SDM rumah sakit merupakan hal yang 

menarik untuk dikaji. Terdapat dua kelompok besar dalam SDM rumah sakit 

yakni tenaga medis yang terdiri dari dokter, perawat, tenaga kesehatan lain, dan 

tenaga non-medis yang terdiri dari tenaga administratif dan tenaga pelaksana 

lainnya. Organisasi rumah sakit mempunyai bentuk yang unik, yang berbeda 

dengan organisasi lain pada umumnya. Rumah sakit mempunyai kekhususan yang 

lahir dari adanya hubungan yang terjadi antara Medical Staff (kelompok dokter) 
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dan Administrator atau CEO (manajemen), serta Governing Body (Sumarni, 

2011:21). 

Berdasarkan  hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di RS Aisyiyah 

Bojonegoro didapatkan beberapa informasi bahwa rekruitmen dilaksanakan ketika 

beban kerja melebihi standar yang telah ditetapkan, jumlah tenaga keperawatan 

yang melamar tidak mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Adapun proses 

rekruitmen yang terjadi yaitu 1) melakukan analisis kebutuhan tenaga 

keperawatan dan beban kerja di masing-masing unit, 2) melakukan pengrekrutan 

tenaga keperawatan yang berasal dari sumber internal, yaitu sekolah keperawatan 

milik yayasan dan memberikan informasi kepada pegawai/karyawan agar bisa 

membantu sosialisasi pengrekrutan kepada kerabat/teman dari pegawai/karyawan 

tersebut, dan sumber eksternal, yaitu dengan cara mengiklankan di website 

Rumah Sakit Aisyiyah Bojonegoro dan dibeberapa media massa, 3)  melakukan 

proses seleksi yang meliputi seleksi adminisrasi sesuai  dengan formasi yang 

dibutuhkan,  memberikan tes tertulis (uji psikotes dan uji profesi), uji praktek dan 

wawancara, dan 4) setelah melalui tahap seleksi tersebut, pelamar yang lolos 

semua tahap seleksi, dilakukan percobaan kerja selama tiga bulan. Adapun 

rekruitmen yang dilakukan di Rumah Sakit Aisyiyah Bojonegoro biasanya 

dilakukan dua kali dalam setahun, tetapi jika ada permintaan tenaga keperawatan 

yang bersifat urgent maka rekruitmen dapat dilakukan diluar jadwal yang telah 

ditetapkan. 

Selain informasi tersebut didapat juga beberapa  informasi lainnya yaitu 

terjadi pergantian shift kerja sebanyak 3 kali dalam sehari, sistem rolling terjadi 
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ketika adanya perawat baru (setelah diadakan rekruitmen) dan ketika terjadi 

pemerataan kebutuhan sesuai BOR, pelatihan biasanya diadakan ketika ada 

pembukaan suatu kegiatan tertentu baik dari instansi tersebut maupun kerjasama 

dengan instansi luar, pelatihan dalam kurung waktu setahun diadakan sebanyak 2 

sampai 5 kali dan beberapa seminar,  serta kinerja para karyawan termasuk 

perawat dievaluasi setiap 3 bulan sekali, penempatan posisi tidak sesuai dengan 

latar belakang pendidikan karyawan hanya berdasarkan lama waktu bekerja saja, 

waktu pelayanan terhadap pasien yang kurang cepat sehingga pasien menunggu 

terlalu lama, teknis perawatan yang kurang sesuai penerapannya diruang 

perawatan, dan masalah teknis lainnya. Hal ini berdampak pada kinerja para 

perawat dan kurangnya minat pasien kepada Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro, 

maka  diharapkan dengan adanya proses rekruitmen dan pelatihan yang baik dan 

efektif akan berdampak pada perkembangan kinerja staf perawat kedepannnya 

untuk meningkatkan kualitas di RS Aisyiyah Bojonegoro. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : ”Pengaruh Rekruitmen dan Pelatihan Terhadap 

Kinerja pada RS Aisyiyah Bojonegoro” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengindentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja di RS. Aisyiyah Bojonegoro ? 

2. Bagaimana rekruitmen di RS. Aisyiyah Bojonegoro ? 
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3. Bagaimana pelatihan di RS. Aisyiyah Bojonegoro ? 

4. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara rekrutmen terhadap kinerja 

karyawan pada RS. Aisyiyah Bojonegoro? 

5. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara pelatihan terhadap kinerja 

karyawan pada RS.Aisyiyah Bojonegoro? 

6. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara rekrutmen dan pelatihan 

terhadap kinerja karyawan pada RS. Aisyiyah Bojonegoro? 

7. Manakah yang lebih berpengaruh antara rekruitmen dan pelatihan terhadap 

kinera pada RS. Aisyiyah Bojonegoro? 

 

C. Batasan Masalah  

Penelitian tentang pengaruh rekruitmen dan pelatihan kerja terhadap 

kinerja pada RS Aisyiyah Bojonegoro akan dapat berjalan dengan baik jika diberi 

pembatasan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada indikator rekruitmen yaitu identifikasi dan 

evaluasi, proses seleksi, penempatan dan orientasi kerja menurut Khasmir 

(2002). 

2. Penelitian ini hanya berfokus pada indikator pelatihan yaitu materi, 

instruktur, fasilitas dan waktu pelatihan menurut Hamalik (2000). 

3. Penelitian ini hanya berfokus pada indikator kinerja karyawan yaitu mampu 

mencapai target pekerjaan, mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, 

mampu menciptakan inovasi dalam menyelesaikan pekerjaan, mampu 
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menciptakan kreativitas dalam menyelesaikan pekerjaan, dan mampu 

meminimalkaan kesalahan pekerjaan menurut Maridin (2005). 

4. Subjek penelitian ini ditujukan pada staf perawat pada RS Aisyiyah 

Bojonegoro.  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dari penelitian ini adalah mempeoleh data dan informasi yang teat untuk 

menganalisi data. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk Menganalisis bagaimana kinerja di RS. Aisyiyah Bojonegoro. 

2. Untuk Menganalisis bagaimana rekruitmen di RS. Aisyiyah Bojonegoro. 

3. Untuk Menganalisis bagaimana pelatihan di RS. Aisyiyah Bojonegoro. 

4. Untuk menganalisis pengaruh yang signifikan antara rekrutmen terhadap 

kinerja karyawan pada RS. Aisyiyah Bojonegoro. 

5. Untuk menganalisis pengaruh yang signifikan antara pelataihan  terhadap 

kinerja karyawan pada RS.Aisyiyah Bojonegoro. 

6. Untuk menganalisis pengaruh yang signifikan antara rekrutmen dan pelatihan 

terhadap kinerja karyawan pada RS. Aisyiyah Bojonegoro. 

7. Untuk Menganalisis manakah yang lebih berpengaruh antara rekruitmen dan 

pelatihan terhadap kinera pada RS. Aisyiyah Bojonegoro? 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 
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Sebagai dasar dan acuan penelitian selanjutnya yang mengkaji masalah 

rekrutmen, pelatihan kerja dan kinerja karyawan. 

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi RS. Aisyiyah

Bojonegoro untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui pelaksanaan

rekruitmen dan pelatihan.


