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JUDUL: 
 Pengaruh Pemasaran Internal terhadap Komitmen Kerja Islam dan Kinerja 
Perawat Rumah Sakit Islam Jemursari di Surabaya. 
 
ISI: 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh p emasaran i nternal 
terhadap komitmen kerja Islam dan kinerja perawat Rumah Sakit Islam Jemursari 
di Surabaya. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 
uji a nalisis ja lur atau path anal ysis. Sumber d ata d alam p enelitian i ni 
menggunakan da ta p rimer yaitu kue sioner. K arakteristik popul asi da lam 
penelitian ini adalah karyawan tetap Rumah Sakit Islam Jemursari yang berprofesi 
sebagai p erawat yang t elah b ekerja m inimal t iga t ahun. J umlah sampel pada 
penelitian in i s ebanyak 75 r esponden. Teknik pengambilan sampel y ang 
digunakan adalah nonprobability sampling dengan menggunakan sampling jenuh. 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan ba hwa pe masaran i nternal 
berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen kerja Islam, pemasaran internal 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perawat, dan komitmen kerja 
Islam berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perawat. 
 Saran b agi p impinan R umah S akit Islam J emursari adalah me mberikan 
insentif a tau bonus  yang l ebih pa da pe rawat yang m emberikan l ayanan t erbaik 
dan meningkatkan pemberian pelatihan kepada perawat untuk meningkatkan ilmu 
pengetahuan d an k eterampilan p erawat d alam b ekerja. Saran b agi peneliti 
selanjutnya, d apat di lakukan de ngan menambahkan tingkat pengetahuan ag ama 
sebagai variabel m oderator dan penelitian dapat di lakukan pada objek l ain yang 
bergerak dibidang jasa seperti sekolah Islam. 
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