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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang merupakan sebuah 

organisasi yang bergerak pada bidang pelayanan kesehatan yang menjadi 

profit center Universitas Muhammadiyah Malang. Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang ini tidak hanya menjadi sarana penyedia pelayanan 

jasa kesehatan namun juga menjadi salah satu sarana penunjang pendidikan. 

Samahalnya dengan organisasi lain pastilah, rumah sakit ini memiliki upaya-

upaya untuk memajukan dan mengembangkan organisasinya dengan tujuan 

tercapainya keefektifitasan organisasi. 

Kefektifitasan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya 

manusia didalamnya (Mohyi,2017) yakni, karyawan yang menjalankan setiap 

kegiatan di organisasi atau perusahaan. Perusahaan akan selalu 

mengupayakan untuk meningkatkan kinerja karyawannya dengan harapan 

tujuan perusahaan dapat tercapai. Kasmir (2016) menjelaskan bahwa 

meningkatkan kinerja perorangan maka, besar kemungkinannya akan 

meningkatkan pula kinerja perusahaan karena antara keduannya terdapat 

hubungan erat. Manajemen rumah sakit perlu melakukan peningkatan kinerja 

karyawan agar kelangsungan hidup organisasi menjadi lebih baik 

kedepannya. 
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 Kinerja adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja dari sasaran yang 

harus dicapai atau tugas yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu 

(Thantawi, 2013). Moeheriono (2009) juga menjelaskan bahwa kinerja 

sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai 

dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Terdapat banyak hal yang 

dapat mempengaruhi dan mendorong peningkatan kinerja karyawan salah 

satunya yakni respon untuk berubah karyawan itu sendiri.  

Respon untuk berubah yakni, reaksi individu yang muncul karena 

adanya perubahan pada organisasi (Rini, 2017). Heller R. (2002) mengatakan 

bahwa perubahan adalah elemen manajemen bisnis yang terpenting, agar 

kompetitif dalam pasar yang semakin agresif, organisasi dan orang-orang 

didalamnya haruslah bersikap positif terhadap perubahan. Menurutnya, 

mengabaikan dan menyepelekan suatu perubahan akan merugikan organisasi 

itu sendiri. Ketika menghadapi suatu hal, respon individu dapat berbeda 

bentuk yakni dalam bentuk baik ataupun buruk, positif ataupun negatif 

(Azwar, 1988). Apabila dalam bentuk respon positif berarti individu yang 

bersangkutan cenderung menyukai atau mendekati objek, dan apabila bentuk 

respon adalah negatif artinya yang bersangkutan cenderung menolak objek.  

Respon positif anggota organisasi atau karyawan terjadi karena 

adanya kepercayaan dan keyakinan bahwa perubahan akan menguntungkan 
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organisasinya, beberapa pemangku kepentingan eksternal organisasi, 

kelompok atau individu karyawan lainnya. Kognisi (pemahaman) positif 

tersebut mengarah pada emosi positif dari kegembiraan dan antusiasme untuk 

kesenangan dan kepuasan (France, 2001; Antonacopoulou dan Gabriel, 

2001). Pada tingkat karyawan, perilaku yang dapat dihasilkan dari pemikiran 

positif tersebut salah satunya adalah peningkatan usaha dalam bekerja dan 

loyalitas yang mendorong peningkatan kinerja mereka (Organ, 1988; Spector 

dan Fox, 2002). Apabila ditarik sebuah kesimpulan dari beberapa pendapat 

diatas, respon untuk berubah anggota organisasi atau karyawan artinya dapat 

mempengaruhi kinerja mereka. 

Pencapaian kinerja yang optimal nyatanya juga dapat dicapai melalui 

sikap self-efficacy dari anggota organisasi atau karyawan. Self-efficacy sangat 

dibutuhkan dalam mengembangkan kinerja, karena dengan sikap tersebut 

dalam diri individu akan timbul keyakinan terhadap kemampuan dirinya 

untuk dapat menyelesaikan setiap pekerjaannya. Pernyataan tersebut sesuai 

dengan penelitian Lunenburg (2011) yang menyatakan bahwa organisasi 

dapat mendorong kinerja yang lebih tinggi dari karyawan yang mempunyai 

tingkat self-efficacy tinggi. Self-efficacy atau efikasi diri menurut Bandura 

dalam Ghufron (2010) adalah keyakinan individu tentang kemampuan dirinya 

dalam melakukan tugas ataupun tindakan yang diperlukan untuk pencapaian 

hasil tertentu.  

Lee dan Bobko (1994) dalam Engko (2008), menyatakan bahwa 

individu yang memiliki self-efficacy tinggi akan mencurahkan seluruh usaha 
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dan perhatiannya untuk mencapai tujuan dan membuatnya berusaha lebih giat 

lagi. Seseorang yang memiliki self-efficacy yang tinggi mereka mampu 

melakukan sesuatu untuk mengubah kejadian-kejadian disekitarnya, 

sedangkan seseorang dengan self-efficacy yang rendah menganggap dirinya 

tidak mampu mengerjakan segala sesuatu yang ada disekitarnya. Pada saat 

situasi sulit, orang yang memiliki self-efficacy rendah cenderung mudah 

menyerah, sementara orang yang memiliki self-efficacy yang tinggi akan 

berusaha lebih keras lagi untuk mengatasi tantangan yang ada. 

Menurut data yang diperoleh dari RS UMM terdapat peningkatan 

jumlah komplain pasien. Berikut tabel yang menunjukkan adanya 

peningkatan tersebut : 

Tabel 1.1 Data Jumlah Komplain Pasien Januari-Maret Tahun 

2019 Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang 

No Bulan Jumlah Komplain 

1. 

2. 

3.  

Januari 

Februari  

Maret  

84 

21 

152 

Sumber : Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang 2019 

Data diatas menunjukkan bahwa pada bulan Maret tahun 2019 lalu, komplain 

pasien pada RS UMM mengalami peningkatan yang tinggi yakni dari 21 

menjadi 152 komplain. Peningkatan komplain ini mengartikan bahwa adanya 

peningkatan pasien yang merasa tidak puas. Rasa ketidakpuasan tersebut 

mengidentifikasikan bahwa kinerja karyawan RS UMM masih belum 

optimal. Tjiptono (1997) kepuasan pasien ditentukan oleh beberapa faktor 

salah satunya adalah kinerja (performance), wujud dari kinerja ini dapat 
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mengenai kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan dalam memberikan jasa 

pengobatan, kemudahan dalam memenuhi kebutuhan pasien dan kenyamanan 

yang diberikan yaitu dengan memperhatikan kebersihan, keramahan dan 

kelengkapan peralatan rumah sakit. 

Faktor lingkungan eksternal dan internal organisasi terus memaksa 

sebuah organisasi untuk dapat berubah dan mengikuti setiap perubahan yang 

ada dengan baik. Seperti perkembangan teknologi medis maupun peraturan 

dan kebijakan pemerintah yang terus berubah membuat rumah sakit perlu 

melakukan perubahan. Agar organisasi dapat bertahan dan melakukan 

perubahan dengan baik, penting bagi organisasi dan anggota didalamnya 

untuk dapat merespon setiap perubahan yang ada. Sehingga diperlukan 

respon yang baik dari rumah sakit terhadap perubahan yang terjadi agar 

rumah sakit tidak mengalami ketertinggalan. Begitupun karyawan rumah 

sakit harus dapat merespon dengan baik perubahan yang dilakukan rumah 

sakit untuk terciptanya keberhasilan perubahan tersebut. 

Respon yang baik akan memunculkan perilaku yang baik pula seperti 

menerima perubahan organisasi dan melaksanakannya dengan baik. Respon 

negatif karyawan terhadap perubahan organisasi ditandai dengan adanya 

penolakan terhadap perubahan tersebut. Resistensi terjadi karena karyawan 

sudah terbiasa dan merasa nyaman dengan keadaan sekarang tanpa adanya 

perubahan. Hal tesebut akan menghambat keberhasilan perubahan itu sendiri.  
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Rendahnya self-efficacy karyawan juga mendukung rendahnya kinerja 

mereka. Banyak dari karyawan yang merasa kurang yakin dengan 

kemampuan dirinya terlebih lagi pada karyawan yang masih tergolong baru 

yang kurang yakin pada kemampuan dirinya. Mereka merasa bahwa kerjanya 

belum maksimal karena kurangnya pengalaman kerja. Adanya kinerja 

karyawan yag rendah akan merugikan rumah sakit dan dapat menurunkan 

citra rumah sakit dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. 

Dengan demikian kinerja karyawan harus dapat lebih baik lagi untuk 

menghindari kerugian dari rumah sakit sendiri. 

Research gap pada penelitian terdahulu ditemukan bahwa self-efficacy 

memiliki perngaruh sigifikan terhadap kinerja karyawan, menurut hasil 

penelitian Fatih Cetin dan Duysal Askun (2018). Sedangkan hasil penelitian 

Dian Rizki Noviawati (2016) menemukan bahwa self-efficacy hanya 

memberikan pengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, 

yang menunjukkan bahwa semakin tinggi self-efficacy belum tentu dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

 Hesty Prima Rini (2017) menemukan bahwa self-efficacy 

berpengaruh signifikan positif terhadap respon untuk berubah dan kinerja. 

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa self-efficacy berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja melalui respon untuk berubah dan kesiapan 

untuk berubah. Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah dipaparkan, 

maka penelitian ini akan mengangkat judul “Pengaruh Self-Efficacy terhadap 
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Kinerja dengan Respon untuk Berubah sebagai Variabel Mediasi pada Rumah 

Sakit Universitas Muhammadiyah Malang”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kinerja Karyawan, Respon untuk Berubah dan Self-efficacy 

pada Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang? 

2. Apakah Self-efficacy berpengaruh signifikan terhadap Respon untuk 

Berubah karyawan Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang?  

3. Apakah Respon untuk Berubah karyawan berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang? 

4. Apakah Self-efficacy berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang?  

5. Apakah Self-efficacy berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

melalui Respon untuk Berubah di Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

C. Batasan Masalah  

Batasan masalah digunakan untuk membatasi pembahasan dalam 

sebuah penelitian. Agar penelitian menjadi lebih fokus dan tidak meluas maka 

peneliti membatasi masalah seperti berikut: 

1. Responden: 

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan non medis 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 
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2. Landasan Teori: 

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, variabel  

kinerja mengacu pada Kasmir (2016) dengan indikator yang hanya 

membahas kualitas dan ketepatan waktu. Variabel respon untuk 

berubah mengacu pada teori Armenakis (1993) dengan indikator 

kognitif, afektif dan perilaku. Variabel self-efficacy mengacu pada 

Bandura dalam Ghufron (2010) dengan indikator aspek Magnitude, 

aspek generality, aspek strength. 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dam penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis Self-efficacy, Respon untuk Berubah dan 

Kinerja Karayawan pada Rumah Sakit Universitas Muhammaduyah 

Malang.  

b. Untuk menganalisis pengaruh Self-efficacy terhadap Respon untuk 

Berubah karyawan Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

c. Untuk menganalisis pengaruh Respon untuk Berubah karyawan 

terhadap Kinerja Karyawan Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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d. Untuk menganalisis pengaruh Self-efficacy terhadap Kinerja 

Karyawan Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

e. Untuk menganalisis pengaruh Self-efficacy terhadap Kinerja 

Karyawan melalui Respon untuk Berubah di Rumah Sakit 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan 

kontribusi bagi untuk mengevaluasi mengenai sikap self-efficacy 

karyawan dan respon untuk berubah karyawan sehingga kinerjanya 

dapat lebih baik dan maksimal.  

b. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, referensi dan 

masukan tentang self-efficacy terhadap kinerja karyawan dengan 

respon untuk berubah karyawan sebagai variabel mediasi untuk 

perusahaan yang akan diteliti. 

 


