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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Suatu perusahaan dalam rangka menjalankan kegiatan 

organisasinya tentu memerlukan manajamen yang berkaitan dengan 

upaya-upaya untuk meningkatkan keefektifan organisasi karena 

keefektifan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya 

manusia. Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting 

dan harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi yang 

maksimal bagi perusahaan. Sutrisno (2009:5) menyatakan sumberdaya 

manusia merupakan satu-satunya yang memiliki akal, perasaan, dorongan, 

keinginan, keterampilan dan pengetahuan. Semua potensi sumber daya 

manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai 

tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, 

tersedianya modal dan memadainya bahan, jika  tanpa sumber daya 

manusia sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. 

Kinerja seorang karyawan pada dasarnya mempunyai tingkat 

kemampuan yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugasnya. Oleh karena 

itu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur maupun jasa akan 

selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan harapan apa 

yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Moehariono (2010:61) 

menyatakan kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan 
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sasaran, tujuan, visi dan misi perencanaan strategis suatu organisasi. 

Bukan hal yang mudah bagi perusahaan untuk mempertahankan kinerja 

karyawan agar tetap optimal. Karena menurut Sedarmayanti (2009:76) 

kinerja karyawan yang baik secara langsung akan mempengaruhi kinerja 

perusahaan, dan untuk memperbaiki kinerja karyawan tentu merupakan 

suatu pekerjaan yang memakan waktu dan proses panjang. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut 

Mathis dan Jackson (2001:82) faktor yang mempengaruhi kinerja adalah 

kemampuan mereka, motivasi, dukungan yang diterima, keberadaan 

pekerjaan yang mereka lakukan dan hubungan mereka dengan organisasi. 

Sedangkan untuk mencapai kinerja organisasi yang baik, diperlukan 

karyawan dengan kinerja baik pula. Kinerja karyawan dapat diukur 

melalui indikator kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, efektifitas, dan 

kehadiran (Mathis dan Jackson, 2006:378). Kuantitas dapat dilihat dari 

berapa banyak jumlah unit yang dihasilkan atau jumlah aktivitas yang 

diselesaikan. Sedangkan kualitas kerja diukur dari kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya Logahan, dkk (2012) 

menunjukkan bahwa kemampuan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja. Pada penelitian Murniasih dan Sudarma (2016) 

menyatakan bahwa dukungan organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pratiwi 
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dan Bodroastuti (2012) membuktikan bahwa kemampuan dan dukungan 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama 

terhadap kinerja. 

Kinerja juga dapat diukur melalui ketepatan waktu, yaitu ketepatan 

waktu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Begitu pula dengan 

efektifitas, kinerja dapat diukur dari seberapa efektif karyawan dalam 

memanfaatkan sumber daya dan waktu yang disediakan organisasi. Selain 

itu kinerja karyawan diukur melalui kehadiran, tentang seberapa sering 

karyawan masuk kerja pada jam kerja yang ditentukan. Atau dapat 

dikatakan bahwa semakin tinggi kinerja seorang karyawan maka semakin 

rendah tingkat absensi dan keterlambatan karyawan. Peningkatan kinerja 

tidak lepas dari dukungan organisasi, yang berupa pelatihan, peralatan, 

harapan-harapan dan tim kerja yang produktif (Mathis dan Jackson, 

2001:83). Karena ketika seorang karyawan merasakan adanya dukungan 

organisasi yang sesuai dengan keinginan dan harapannya maka akan 

terbentuk sebuah komitmen untuk memenuhi kewajibannya terhadap 

organisasi. 

Selain dukungan organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan adalah kemampuan. Kerena karyawan yang memiliki 

kemampuan yang tinggi dianggap menunjukkan hasil kerja lebih baik 

dibandingkan karyawan yang memiliki kemampuan rendah. Hal ini 

dikarenakan karyawan dengan kemampuan tinggi lebih menguasi teori-

teori dan pengetahuan terkait dengan pekerjaan sehingga dapat 
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menunjukkan sikap kerja yang baik. Robbins (2001:46) berpendapat 

bahwa kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan 

berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Oleh karena itu perawat di Rumah 

Sakit Universitas Muhammadiyah Malang dituntut harus memiliki 

kemampuan yang tinggi agar dapat melakukan kegiatan keperawatan 

dengan baik.  

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang dalam 

memberikan kegiatan pelatihan yaitu pelatihan Service Excellent  yang 

bertujuan untuk mengembangkan dan menggali potensi dari masing-

masing karyawan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap 

pasien. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang berharap agar karyawan dalam menjalankan 

tugasnya sehari-hari dapat berjalan dengan lancar dan selaras sesuai 

bidang dan visi misi organisasi. Perawat di Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang sangat berkompeten dapat dilihat pada tabel 1.1 

dibawah ini: 
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Tabel 1.1 

Kunjungan Pasien Rawat Inap 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang 

Tahun 2015-2016 

Bulan Jumlah Pasien  

2015 

Jumlah Pasien  

2016 

Januari 341 521 

Februari 405 612 

Maret 520 746 

April 508 657 

Mei 477 739 

Juni 241 579 

Juli 236 507 

Agustus 337 527 

September 354 510 

Oktober 481 603 

November 445 666 

Desember 508 671 

Sumber :hospital.umm.ac.id 2015-2016 

 

  Pada tabel 1.1 menunjukan bahwa perawat Rumah Sakit 

Universitas Muhammadiyah Malang dinilai memiliki kemampuan dalam 

merawat pasien sampai sembuh karena dapat dilihat dari tahun 2015-2016 

pasien rawat inap meningkat. Artinya semakin meningkat jumlah pasien 

maka semakin terlihat bahwa Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah 

Malang memiliki mutu pelayanan yang baik serta perawat yang 

berkompeten. 

Akan tetapi kenyataannya Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang masih mendapatkan keluhan dari pasien 
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mengenai kinerja dari perawat inap rumah sakit. Seperti yang diungkapkan 

oleh Human Resource Department (HRD) bahwa pihak rumah sakit 

beberapa kali dalam satu atau tiga bulan mendapatkan keluhan dari pasien 

yang berkaitan dengan keterlambatan pelayanan dari perawat dan lamanya 

proses masuk rawat inap. Mutu pelayanan yang baik tidak hanya diukur 

dari kemewahan fasilitas, kelengkapan teknologi dan penampilan fisik saja 

akan tetapi dari sikap, perilaku atau apapun yang berkaitan dengan kinerja 

perawat rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien  

merupakan  hal penting yang harus diperhatikan karena dapat menciptakan 

persepsi pasien tentang citra rumah sakit. 

Berdasarkan fenomena keluhan pasien terhadap kinerja perawat 

inap Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ” Pengaruh 

Kemampuan dan Dukungan Organisasi terhadap Kinerja Perawat pada 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang”. (Studi pada Perawat 

Inap Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang) 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah kemampuan berpengaruh terhadap kinerja perawat inap pada 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang? 

2. Apakah dukungan organisasi berpengaruh terhadap kinerja perawat 

inap pada Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang? 
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3. Apakah kemampuan dan dukungan organisasi secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap kinerja perawat inap pada Rumah Sakit 

Universitas Muhammadiyah Malang? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan terhadap kinerja perawat 

inap pada Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Untuk mengetahui pengaruh dukungan organisasi terhadap kinerja 

perawat inap pada Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

c. Untuk mengetahui kemampuan dan dukungan organisasi secara 

bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja perawat inap 

pada Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Direktur Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang, 

penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan untuk tetap mempertahankan dan mengelola 

kemampuan dan kinerja perawat serta memberikan dukungan 

kepada semua pegawai agar mutu pelayanan tetap optimal. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan refresesi dan  

sebagai tambahan ilmu pengetahuan dengan topik yang sama, 

sehingga bisa digunakan sebagai sumber informasi dan 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 
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D. Batasan Masalah

1. Variabel kemampuan dan indikator kemampuan mengacu pada

pendapat Winardi (2002:11) yaitu keterampilan, pengetahuan dan

pengalaman kerja.

2. Variabel dukungan organisasi dan indikator mengacu pada pendapat

Mathis and jacson (2001:83)

3. Variabel kinerja dan indikator kinerja mengacu pada pendapat Mathis

dan Jackson (2006:378)


