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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (UU RI No.44 Tahun 2009). Tugas 

rumah sakit dalam memberikan pelayanan medis dan penunjang medis tidak dapat 

dibatasi hanya terutama untuk aspek kuratif dan rehabilitasi saja. (Soejitno dkk, 

2002, hal. 164). 

Rumah Sakit Mata Undaan (RSMU) adalah rumah sakit khusus mata yang 

setara kelas B dan berdiri di wilayah Surabaya sejak tahun 1933. Rumah sakit ini 

berada dalam naungan Yayasan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata 

(P4M) Undaan. RS Mata Undaan telah mampu melaksanakan pelayanan 

kesehatan mata tersier atau paripurna dengan membuka klinik subspesialis yang 

didukung oleh empat belas dokter spesialis mata yang berpengalaman dan ahli di 

bidangnya. Pada tahun 2013, Rumah Sakit Mata Undaan berhasil mendapatkan 

sertifikasi dari Join Commision International (JCI) sebagai rumah sakit dengan 

pelayanan paripurna. Prestasi ini berulang di tahun 2014 dimana RSMU 

dinobatkan kembali sebagai rumah sakit dengan pelayanan paripurna. Semua hal 

tersebut diraih berkat upaya pelaksanaan manajemen mutu terpadu (Total Quality 

Management) yang dilakukan pihak pihak manajemen. 
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Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan 

usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui 

perbaikan terus-menerus produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya 

(Tjiptono, 2003). Sebagai rumah sakit berstatus paripurna, RSMU berupaya 

menerapkan TQM melalui upaya pelaksanaan indikator mutu baik di unit layanan 

maupun non pelayanan. Pelaksanaan tersebut juga secara rutin dievaluasi setiap 3 

bulan sekali melalui evaluasi laporan akuntabilitas dan diupayakan langkah 

perbaikan jika masih terdapat kekurangan pada pelaksanaan indikator mutu 

tersebut. Berdasarkan survei pendahuluan diperoleh informasi bahwa pihak 

manajemen mutu mengaku upaya pelaksanan TQM di RSMU Surabaya masih 

belum optimal karena keberadaan tim manajemen mutu yang masih merangkap 

dengan jabatan lain, bukan terdiri dari personel yang secara independen memang 

hanya bertugas sebagai tim manajemen mutu, 

Dengan diterapkannya filosofi TQM yang benar pada suatu perusahaan 

diharapkan hal tersebut dapat mengeluarkan hal yang terbaik dari karyawan 

sehingga membuat karyawan puas dengan pekerjaannya, yang pada akhirnya 

berujung pada performa kinerja yang membaik (Arumugam, 2006). Dose (1997) 

juga menyebutkan bahwa pentingnya budaya TQM akan lebih baik dilihat 

pengaruhnya pada moral karyawan dan perilaku kerja. Oleh karena itu, kepuasan 

kerja karyawan akan sangat mungkin dipengaruhi prinsip-prinsip TQM.  

Kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan 

mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan 
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prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan 

kombinasi dalam dan luar pekerjaan (Hasibuan, 2001).  

RSMU secara rutin setiap tahun mengadakan survey kepuasan kerja  

karyawan. Survey ini dilakukan pada seluruh karyawan tetap RSMU. Berdasarkan 

data sekunder yang ada diketahui bahwa kepuasan kerja karyawan secara 

keseluruhan sempat mengalami kenaikan di tahun 2012 hingga 2013 namun 

kembali mengalami penurunan di tahun 2014. 

Tabel 1.1 Tingkat Kepuasan Kerja Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan 2012-
2014 

Tahun Kepuasan Kerja Target 

2012 76.92% 
80% 2013 78.92% 

2014 74.91% 
Sumber : Data Sekunder Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya 

 
Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa walaupun tingkat kepuasan kerja 

karyawan di tahun 2012-2013 sempat mengalami kenaikan yakni sebesar 76,92% 

menjadi 78,92%. Angka ini mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi 74,91% 

sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepuasan kerja karyawan RSMU belum 

mencapai target yakni 80%.. 

Dengan demikian pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah belum 

tercapainya target tingkat kepuasan kerja karyawan Rumah Sakit Mata Undaan 

tahun 2012-2014.   

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah 

Setelah mengetahui masalah yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya 

selanjutnya perlu diidentifikasi berbagai faktor yang mungkin menyebabkan 

munculnya masalah tersebut.  
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A. Faktor Individu 

1) Umur 

Menurut  Siagian (2005) terdapat korelasi antara kepuasan kerja 

dengan usia seorang karyawan. Artinya, kecenderungan yang sering 

Gambar 1.1 Bagan  Identifikasi Penyebab Masalah 

A. Faktor Individu : 

1) Umur 
2) Pendidikan 
3) Masa Kerja 
4) Jenis Kelamin 
5) Status Perkawinan 

 

B. Faktor Organisasi : 

1) Jumlah Gaji 
2) Struktur penggajian 
3) Insentif 
4) Tunjangan karyawan 
5) Jaminan Kesehatan 
6) Jaminan Pensiun 
7) Kebijakan manajemen  
8) Keterlibatan dalam 

organisasi 
9) Pelatihan 
10) Penghargaan atas 

prestasi 
11) Pengembangan karir 

C. Faktor Lingkungan 

Kerja : 

1) Beban kerja 
2) Jam kerja 
3) Hubungan antar 

karyawan 
4) Hubungan dengan 

atasan 
5) Kelengkapan alat 

kerja 
6) Suasana tempat kerja 
7) Hubungan antar Unit 

Kerja 
8) Keamanan tempat 

kerja 

Belum tercapainya target 
tingkat kepuasan kerja 
karyawan Rumah Sakit 
Mata Undaan tahun 
2012-2014. 

D. Penerapan prinsip Total Quality Management 
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terlihat ialah bahwa semakin lanjut usia karyawan, tingkat kepuasan 

kerjanya pun biasanya semakin tinggi. 

2) Pendidikan 

Dalam hubungan pendidikan dan kepuasan kerja, Reudavey, Ling, dan 

Dickie berpendapat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antar 

keduanya (Saelan, 2006). 

3) Masa Kerja 

Karyawan yang telah lama bekerja maka tingkat kepuasannya akan 

lebih tinggi. Hal ini disebabkan karyawan yang telah lama bekerja 

sudah merasa betah karena ada penghasilan yang tetap, gaji yang lebih 

besar, memperoleh perawatan kesehatan, hak cuti, hak pensiun, dan 

penghargaan. Juga karena adanya ikatan batin dan tali persahabatan 

antara yang bersangkutan dengan teman sekerja, bawahan dan atasan 

(Siagian, 1995). 

4) Jenis Kelamin 

Wanita lebih berkomitmen pada pekerjaan sehingga kepuasan kerjanya 

pun lebih tinggi. Hal ini disebabkan wanita lebih bisa menyesuaikan 

diri dengan atasan (Muchlas, 1997). 

5) Status Perkawinan 

Pada mereka yang sudah  menikah, keinginan ntuk mereka keluar dari 

pekerjaan sangat rendah. Kepuasan kerja secara keseluruhan juga 

ditemukan tinggi pada mereka yang telah menikah dibandingkan 

dengan yang belum (Robbins, 2003) 
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B. Faktor Organisasi 

1) Jumlah Gaji 

Menurut Lyndon dan Chevalier dalam Saelan (2006) determinan 

yang penting dalam penentuan kepuasan kerja menurut gaji ini 

ialah berupa gaji sebelum dan yang akan dia terima. 

2) Struktur penggajian 

Struktur penggajian karyawan sangat berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Transparansi, ketepatan waktu, dan 

pelaksanaan penggajian seringkali dikeluhkan karyawan di banyak 

perusahaan. 

3) Insentif 

Menurut Siagian (1997) untuk lebih mendorong produktivitas kerja 

yang lebih tinggi, banyak organisasi yang menganut sistem 

pemberian insentif sebagai bagian dari sistem imbalan yang 

berlaku bagi karyawan. 

4) Tunjangan karyawan 

Adanya tunjangan yang didapat karyawan akan membuat 

karyawan merasa dihargai dan diakui keberdaannya. 

5) Jaminan Kesehatan 

Jaminan kesehatan karyawan merupakan suatu bentuk kompensasi 

non finansial. Semakin terjamin kesehatan mereka, maka makin 

tercipta kondisi kerja yang lebih baik (Martoyo, 2003). 
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6) Jaminan Pensiun 

Kepastian akan masa depan yang terjamin adalah salah satu faktor 

penting dalam kepuasan kerja. 

7) Kebijakan manajemen  

Kebijakan yang dibuat oleh manajemen puncak sangat 

mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Ting (1997) dan Saelan 

(2007) kebijakan yang jelas dan dikomunikasikan kepada 

karyawan dengan baik mempunyai efek yang penting dalam 

kepuasan kerja. 

8) Keterlibatan dalam organisasi 

Karyawan yang diikutsertkana dalam  proses organisasi akan 

membuat karyawan yang diakui eksitensinya sehingga akan ikut 

merasa memiliki terhadap perusahaan. 

9) Pelatihan 

Pelatihan kerja mampu menciptakan kepuasan kerja dengan 

kesesuaian  kemampuan dan keterampilan karyawan terhadap 

pekerjaan sekarang.  Dengan demikian kepuasan kerja seseorang 

bisa lebih meningkat. 

10) Penghargaan atas prestasi 

Prestasi kerja juga mempengaruhi tingkat kepuasan kerja 

seseorang. Bila mereka berprestasi, maka mereka mengharapkan 

mendapat penghargaan yang lebih baik. Penghargaan yang lebih 

baik inilah yang akan menimbulkan kepuasan kerja  
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11) Pengembangan karir 

Pengembangan karir merupakan aktivitas kepegawaian yang 

membantu karyawan merencakan karir masa depan mereka. 

Kesempatan pengembangan karir yang lebih besar akan 

meningkatkan kepuasan kerja seseorang. 

C. Faktor Lingkungan Kerja  

1) Beban kerja 

Beban kerja karyawan merupakan suatu hal yang penting 

diperhatikan. Boumans dan Nicolle dalam Saelan (2006) 

menyatakan bahwa beban kerja yang berat dapat menyebabkan 

kesehatan yang terganggu dan menurunkan kepuasan kerja. 

2) Hubungan antar karyawan 

Menurut Robbins (2001) bagi karyawan kebanyakan, kerja juga 

mengisi kebutuhan akan interaksi sosial. Oleh karena itu tidaklah 

mengejutkan bila mempunyai rekan sekerja yang ramah dan 

mendukung untuk meningkatkan kepuasan kerja. 

3) Hubungan dengan atasan 

Terjadinya hubungan yang baik dengan atasan (supervisor) 

merupakan salah satu faktor yang menimbulkan kepuasan kerja. 

Ranupandojo (1997) menyatakan bahwa setiap atasan mempunya 

kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi dan memberikan 

perhatian terhadap kebutuhan bawahannya.  

4) Kelengkapan alat kerja 
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Kelengkapan dari sarana dan prasarana meruakan penunjang yang 

sangat penting dimiliki oleh rumah sakit. Hal ini mendukung untuk 

memajukan pekerjaan mereka. Kekurangan peralatan pendukung 

seperti computer dan  lain sebagainya  menjadi sumber 

ketidakpuasan. 

5) Suasana tempat kerja  

Suasana tempat kerja yang nyaman tentu mempengaruhi kepuasan 

kerja seseorang. Sulitnya seorang karyawan mengatur atau 

merubah tempat kerjanya seperti layout berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. 

6) Hubungan antar unit kerja 

Karyawan tidak mungkin dapat bekerja sendiri, mereka juga 

memerlukan unit kerja lain. Keharmonisan antara unit kerja sangat 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja yang ada.  

D. Penerapan Prinsip Total Quality Management 

Penerapan prinsip Total Quality Management dapat menjadi salah satu 

penyebab masalah belum tercapainya target kepuasan kerja karyawan Rumah 

Sakit Mata Undaan Surabaya. Berdasarkan survei literatur terdapat beberapa 

prinsip yang terbukti memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 

diantaranya leadership, employee involvement, continuous improvement, dan 

internal customer focus. Dose (1997) juga menyebutkan bahwa pentingnya 

budaya TQM akan lebih baik dilihat pengaruhnya pada moral karyawan dan 
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perilaku kerja. Oleh karena itu, kepuasan kerja karyawan akan sangat mungkin 

dipengaruhi prinsip-prinsip TQM. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari : 

1) Bagaimanakah penerapan prinsip Total Quality Management yang 

meliputi leadership, employee involvement, continuous improvement, dan 

internal customer focus di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya? 

2) Bagaimanakah hasil pengukuran kepuasan kerja karyawan Rumah Sakit 

Mata Undaan Surabaya? 

3) Bagaimanakah pengaruh penerapan masing prinsip-prinsip TQM yakni 

leadership, employee involvement, continuous improvement, dan internal 

customer focus terhadap kepuasan kerja  karyawan Rumah Sakit Mata 

Undaan Surabaya? 

4) Apakah rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan berdasarkan hasil analisis pengaruh penerapan prinsip 

Total Quality Management terhadap kepuasan kerja karyawan Rumah 

Sakit Mata Undaan Surabaya? 

 

1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh penerapan prinsip Total Quality Management 

terhadap kepuasan kerja karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya untuk 
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menentukan rekomendasi yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1)  Mengukur penerapan prinsip Total Quality Management yang terdiri dari 

leadership, employee involvement, continuous improvement, dan internal 

customer focus di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. 

2) Mengukur kepuasan kerja  karyawan Rumah Sakit Mata Undaan 

Surabaya. 

3) Menganalisis pengaruh penerapan masing-masing prinsip Total Quality 

Management yang terdiri dari leadership, employee involvement, 

continuous improvement, dan internal customer focus terhadap kepuasan 

kerja karyawan. 

4) Menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan 

berdasarkan hasil analisis pengaruh penerapan prinsip Total Quality 

Management terhadap kepuasan kerja karyawan. 

 

1.5 Manfaat  

1.5.1 Manfaat Bagi Peneliti 

1)  Mempraktekkan teori yang telah disampaikan di bangku kuliah untuk 

diterapkan dalam keadaan sebenarnya. 
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2)  Sebagai sarana mengembangkan dan meningkatkan wawasan berpikir, 

pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang penelitian mengenai 

perencanaan pegawai. 

 

1.5.2 Manfaat Bagi Rumah Sakit  

      Sebagai masukan bagi pihak rumah sakit mengenai upaya meningkatkan 

penerapan TQM dan kepuasan kerja karyawan yang nantinya akan berdampak 

pada peningkatan  kinerja karyawan untuk mencapai keuntungan bagi rumah 

sakit.        
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