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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia adalah aset terbesar yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan atau dalam lingkup tempat kerja. Sumber daya manusia 

merupakan penggerak dalam sebuah perusahaan untuk menjalankan kegiatan 

yang terdapat di dalamnya. Perusahaan yang memiliki tujuan tentu 

berkeinginan untuk mempunyai sumber daya manusia yang berkompetensi 

dalam setiap bidang keahlian yang dimiliki. Sumber daya manusia yang 

berkompetensi akan mempengaruhi kegiatan perusahaan yang membuat 

kegiatan tersebut menjadi efektif dan efisien.  

Dalam manajemen sumber daya manusia; permasalahan kinerja 

pegawai merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan pencapaian 

tujuan suatu perusahaan.  Menurut Hasibuan (2002: 105) menyatakan kinerja 

adalah “suatu hasil kerja yang dimiliki oleh seseorang  dalam melaksanakan 

tugas-tugas  yang dibebankan kepadanya  yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. Menyadari pentingnya kinerja 

karyawan, maka di dalam perkembagan ilmu manajemen ada banyak catatan 

yang membuktikan bahwa kinerja menjadi fokus kajian yang menarik untuk 

dikaji terutama apabila dikaitkan dengan lingkungan kerja dan motivasi kerja 

karyawan. 

Analisis kinerja karyawan memiliki peran yang penting dalam upaya 

peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pada dasarnya kinerja 

adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam 

melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. 

(Rivai & Basri, 2004: 14). Jadi dengan adanya penilaian atas pencapaian 

kinerja karyawan dapat digunakan sebagai upaya untuk memberikan jaminan 

bahwa karyawan telah bekerja sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang 

telah ditetapkan. Upaya peningkatan kinerja karyawan salah satu upaya yang 
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dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan menciptakan kondisi atau lingkungan 

kerja yang sesuai dengan harapan karyawan. 

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi kinerja 

setiap pegawai yang bekerja. Lingkungan kerja yang nyaman tentu akan 

mempermudah pegawai dalam bekerja dan begitu sebaliknya. Perusahaan 

hendaknya mencerminkan kondisi kerja yang mendukung kerja satu sama lain, 

kondisi yang diciptakan hendaknya bersifat kekeluargaan, komunikasi yang 

baik dan pengendalian diri (Ningrum, Prasetya, & Riza 2014).  Dari beberapa 

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja merupakan 

segala sesuatu yang ada disekitar pegawai pada saat bekerja, baik berupa fisik 

atau nonfisik, langsung atau tidak langsung, yang dapat mempengaruhi dirinya 

dan pekerjaannya saat berkerja. Lingkungan kerja yang baik tentu harus 

bersifat positif untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan.  

Lingkungan kerja yang sehat, bersih, nyaman dan menyenangkan 

dapat meningkatkan kinerja pegawai. Pegawai yang bekerja dalam kondisi 

lingkungan kerja yang baik akan menciptakan produktivitas yang tinggi. Maka 

dari itu pihak manajemen harus memperhatikan kondisi lingkungan kerja bagi 

pegawai, baik lingkungan kerja fisik maupun lingkungan kerja non fisik, 

sehingga akan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 

oleh perusahan. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja pegawai 

dalam melaksanakan aktivitas organisasinya adalah kondisi lingkungan kerja, 

baik lingkungan kerja fisik maupun lingkungan kerja non fisik. Karena apabila 

pegawai tersebut bekerja di lingkungan yang baik maka akan menimbulkan 

rasa nyaman dalam bekerja sehingga akan mempengaruhi kinerja pegawai 

(Sedarnayanti, 2009:28) 

Selain lingkungan kerja, motivasi juga berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai. Motivasi merupakan hal yang penting bagi prestasi individu dalam 

kegiatan perusahaan. Motivasi adalah kondisi internal yang spesifik dan 

mengarahkan perilaku seseorang dalam suatu tujuan tertentu. Perilaku 

pegawai perusahaan yang memiliki semangat kerja tinggi tentu berasal dari 

motivasi dari dalam diri, dan sebaliknya perilaku pegawai perusahaan yang 
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memiliki semangat kerja rendah tentu berasal dari kurangnya motivasi dalam 

bekerja.  

Salah satu Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai ingin 

mengembangkan sumber daya manusia. Tentu pihak rumah sakit akan 

berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Pada observasi awal 

yang dilakukan peneliti, pihak rumah sakit berusaha memberikan gaji tepat 

pada waktunya yaitu setiap tanggal 25 per bulan sesuai dengan tingkat jabatan 

dan lama kerja. Dalam menjalankan pekerjaannya pegawai/karyawati 

dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang menjamin keselamatanya, misal 

diberikan masker, sarung tangan karet, baju dan celana khusus untuk operasi 

yang dilengkapi juga dengan skoret (baju plastik), jas, topi dan sandal yang 

kesemua steril sehingga dapat menunjang aktivitas pegawai dalam 

melaksanakan tugas. Apabila dikaitkan dengan kondisi lingkungan kerja non 

fisik di rumah sakit dapat diketahui bahwa selama ini terdapat kondisi 

hubungan yang kurang harmonis, dimana terdapat karyawan yang berusaha 

untuk mendapat perhatian dari pimpinan tetapi berusaha menjatuhkan 

karyawan karyawan, kondisi ini menjadikan kondisi hubungan kerja yang 

terdapat dirumah sakit menjadi tidak sehat atau harmonis.  

Selain itu pihak rumah sakit juga memberikan insentif pada 

pegawai/karyawati yang bekerja tambahan sesuai pada waktunya, kebersihan 

tempat kerja akan tetap terjaga karena pembersihan dilakukan setiap saat. 

Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan  motivasi kerja para 

karyawan diperusahaan. Namun demikian permasalahan terkait dengan 

motivasi kerja karyawan yaitu tersebut secara kuantitas jumlah fasilitas 

jaminan keamanan dan keselamatan kerja belum sesuai dengan jumlah 

pegawai yang bekerja. Kondisi ini menjadikan jaminan keselamatan kerja 

yang diberikan belum sesuai dengan harapan, mengingat karyawan dalam 

bekerja sangat rentan terhadap tertularnya penyakit. Selain itu kondisi 

lingkungan kerja secara fisik menunjukkan bahwa secara kualitas yang telah 

sesuai dengan harapan para pegawai, namun demikian permasalahan kondisi 
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lingkungan kerja menunjukkan adanya permasalahan dalam hal ini terkait 

dengan kondisi hubungan antar pegawai.  

Motivasi kerja karyawan juga menunjukkan adanya permasalahan 

dimana selama ini kondisi internal yang terdapat dirumah sakit banyak 

terdapat permasalahan, misalnya pimpinan rumah sakit sudah ditunjuk dari 

Bupati terpilih sehingga proses pengelolaan manajemen rumah sakit belum 

dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, dan penguasaan bidang tugas tidak 

sesuai dengan tata kelola rumah sakit. Kondisi ini menjadikan motivasi kerja 

karyawan mengalami permasalahan, dimana salah satunya pelayanan yang 

diberikan kepada pasien tidak sesuai dengan harapan sehingga pasien belum 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan. Selain itu terjadinya 

perbedaan dalam pekerjaan menjadikan kurang harmonisnya hubungan antar 

pegawai dan pimpinan yang berakibat pekerjaan yang harus diselesaikan tidak 

dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Beberapa 

permasalahan yang terjadi tersebut menjadikan menurunnya motivasi kerja 

karyawan dalam bekerja di rumah sakit. 

Berdasarkan permasalahan terkait dengan lingkungan kerja dan 

motivasi kerja tersebut mempengaruhi pencapaian kinerja rumah sakit secara 

keseluruhan, dimana pada tahun 2017 adanya kecenderungan terjadinya 

penurunan jumlah pasien yang menggunakan fasilitas yang ditawarkan oleh 

Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai. Kondisi jumlah pasien 

yang menggunakan fasilitas rumah sakit dapat ditunjukkan pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Pasien Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri  

Barabai Tahun 2017 

Bulan Jumlah Peningkatan/Penurunan 

Jumlah % 

Januari 845 - - 

Pebruari 855 10 1.18% 

Maret 769 -86 -10.05% 

April 786 17 2.21% 

Mei 777 -9 -1.14% 

Juni 701 -76 -9.78% 

Juli 700 -1 -0.14% 

Agustus 688 -12 -1.71% 

September 690 2 0.29% 

Oktober 657 -33 -4.78% 

November 644 -13 -1.97% 

Desember 623 -21 -3.26% 

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai 

Tabel 1.1 menunjukkan adanya kecenderungan adanya penurunan 

jumlah pasien yang menggunakan fasilitas yang ditawarkan oleh rumah sakit, 

kondisi ini juga menunjukkan kemampuan dari pihak rumah sakit dalam 

melakukan pengelolaan atas keberadaan karyawan sehingga dapat secara 

maksimal dalam bekerja. Adanya kecenderungan penurunan jumlah pasien 

tersebut maka secara kuantititas selama ini karyawan belum secara maksimal 

dalam pencapaian target secara kuantitas. Kondisi ini juga menunjukkan 

bahwa para karyawan belum secara maksimal dalam memberikan pelayanan 

kepada pasien sehingga menjadikan penurunan para pasien dalam 

menggunakan fasilitas yang ditawarkan oleh rumah sakit. 

Adanya kecenderungan penurunan jumlah pasien tersebut 

mengindikasikan adanya penurunan atas pencapaian  kinerja rumah sakit, dan 

peran karyawan sangat mempengaruhi kondisi tersebut. Bertitik tolak dari 
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uraian diatas mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA 

TERHADAP KINERJA PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

H. DAMANHURI BARABAI”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana lingkungan kerja, motivasi kerja dan kinerja pegawai Rumah 

Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Rumah 

Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai? 

3. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Rumah Sakit 

Umum Daerah H. Damanhuri Barabai? 

4. Diantara lingkungan kerja dan motivasi kerja, manakah yang lebih besar 

pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Rumah Sakit Umum Daerah H. 

Damanhuri Barabai? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah digunakan agar pembahasan yang dilakukan tidak 

meluas dan dapat lebih fokus sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan,  

maka teori motivasi yang digunakan yaitu menurut Me Clelland yang 

meliputi: (1) Need for power, (2) Need for affiliation, dan (3) Need for 

achievement. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui lingkungan kerja, motivasi kerja dan kinerja pegawai Rumah 

Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai. 

2. Mengetahui lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai. 
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3. Mengetahui motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Rumah 

Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai 

4. Mengetahui diantara lingkungan kerja dan motivasi kerja yang lebih besar 

pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Rumah Sakit Umum Daerah H. 

Damanhuri Barabai 

 

2. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai 

Mampu memberikan gambaran bahwa lingkungan kerja dan motivasi kerja 

sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja pegawai Rumah 

Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai.  

2. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti 

permasalahan yang sama yaitu terkait dengan lingkungan kerja dan 

motivasi kerja serta kinerja karyawan. 

 


