
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Idealnya, rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan harus mampu 

memberikan pelayanan yang bermutu kepada konsumen sebagai pengguna 

pelayanan, baik pasien maupun keluarga pasien. Dalam memberikan pelayanan 

yang bermutu setiap pegawai baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan harus 

mampu menunjukkan sikap ramah, sopan, tanggap dalam mewujudkan pelayanan 

yang cepat dan tepat serta siap membantu siapa saja tanpa melakukan 

diskriminasi. 

Kebutuhan dan harapan terhadap pelayanan yang cepat dan tepat, tenaga 

medis yang terampil serta sikap yang ramah dan komunikatif adalah sebagian dari 

tuntutan pasien. Namun bila ada sikap atau perilaku pegawai rumah sakit yang 

kurang berkenan terhadap pasien, maka kondisi tersebut akan menimbulkan kesan 

bahwa rumah sakit masih kurang mampu memenuhi tuntutan tersebut. Kualitas 

pelayanan rumah sakit terhadap para konsumennya merupakan suatu hal yang 

sangat penting, yang pada akhirnya akan mampu memberikan kepuasan kepada 

konsumennya, sehingga diharapkan fungsi dan tujuan rumah sakit tersebut dapat 

tercapai 

Rumah sakit, merupakan salah satu bentuk organisasi yang tidak terlepas 

dari peran sumber daya manusia dalam menentukan pertumbuhan dan 

perkembangannya. Perkembangan dan kemajuan suatu organisasi ditentukan oleh 
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berbagai faktor, namun faktor sumber daya manusia tetap memegang peran utama 

dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Manusia 

merupakan pelaku utama yang menjalankan organisasi berdasarkan peran-peran 

personal maupun kolektif yang disusun secara struktural berdasarkan fungsi dan 

kebutuhannya. Peran sumber daya manusia terhadap perkembangan organisasi 

lebih berkaitan dengan kinerja yang ditampilkan dalam melaksanakan tugas, 

kewajiban dan tanggung jawabnya mengelola organisasi agar mampu berkembang 

dalam iklim persaingan global yang sangat kompetitif. 

Rumah Sakit Kristen Mojowarno (RSKM) sebagai salah satu lembaga 

penyedia pelayanan kesehatan, juga berusaha mewujudkan tercapainya pelayanan 

yang prima sesuai dengan visi dan misinya yaitu : Menjadi Rumah Sakit yang 

terpercaya sebagai wujud kasih kepada Allah dan manusia. 

Menurut SK Pengurus YK GKJW Nomor : 02/SK/YK/XII/2012, adanya 

Misi Rumah Sakit Kristen Mojowarno bertujuan untuk : 

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang holistik, terpadu, berkesinambungan 

berdasarkan Iman, Pengharapan dan Kasih 

2. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh 

masyarakat 

3. Mengembangkan pelayanan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

4. Aktif dalam pendidikan dan pengabdian masyarakat. 

Sementara itu, nilai-nilai pelayanan yang hendak diwujudkan sesuai dengan 

initial RSKM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu Ramah, 
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Setia, Kristiani dan Mulia", oleh sebab itu masalah pelayanan selalu menjadi 

perhatian utama dari jajaran manajemen. Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut, 

maka jajaran manajemen Rumah Sakit Kristen Mojowarno mengeluarkan Surat 

Edaran Nomor: 512/RSKM/6.L/X/2013 dan Nomor: 513/RSKM/6.L/IV/2014 

tentang pemberian insentif ramah bagi karyawan untuk meningkatkan pelayanan 

kepada pengunjung maupun dalam hubungan sesama kolega, dengan tujuan untuk 

meningkatkan nilai-nilai R = Ramah (Keramahan), S = Setia (Kesetiaan), K = 

Kristiani (mengacu pada nilai-nilai Kasih Kekristenan), dan M = Mulia 

(Memuliakan sesama). Oleh sebab itu pihak manajemen berupaya dengan keras 

untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dengan peningkatan kualitas 

pelayanan sehingga dapat terwujud pelayanan prima sesuai yang diharapkan oleh 

pihak manajemen maupun pengunjung rumah sakit. 

Sebaliknya bila implementasi tersebut kurang mendapat dukungan dari 

pihak pegawai maka pengunjung (pasien dan keluarganya) yang tidak puas atau 

merasakan kesenjangan yang besar antara pelayanan yang diharapkan dengan 

pelayanan yang diterima, maka dapat memberi konotasi negatif pada orientasi 

nilai-nilai slogan tersebut bahwa RSKM indentik dengan R diplesetkan menjadi 

Ruwet, S menjadi Sak karepe dhewe (semaunya sendiri), K menjadi Kemrungsung 

(tergesa-gesa/terburu-buru) dan M menjadi Meri (iri). Adanya gambaran tersebut 

menunjukkan bahwa masih ada kinerja Karyawan Rumah Sakit Kristen 

Mojowarno seperti itu, dan hal ini tampaknya mendapat perhatian manajemen 

untuk melakukan pembenahan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan 

sesuai dengan nilai-nilai RSKM yaitu Ramah, Setia, Kristiani dan Mulia. 
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Terwujudnya kualitas pelayanan dalam suatu lembaga pelayanan publik 

seperti rumah sakit pada umumnya tidak terlepas dari kinerja sumber daya 

manusia (pegawai) yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Sedangkan kinerja 

pegawai juga dipengaruhi oleh faktor personal dan faktor organisasional. 

Armstrong dan Baron (1998) mengemukakan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja, salah satunya adalah faktor personal, ditunjukkan oleh 

tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen individu. 

Sementara itu Gibson, Ivancevich dan Donnely (2006) menjelaskan bahwa ada 

tiga faktor yang berpengaruh terhadap kinerja, yaitu: a) faktor individu, meliputi 

kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat 

sosial, dan demografi seseorang; b) faktor psikologi, meliputi persepsi, peran, 

sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja; c) faktor organisasi, meliputi 

struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan dan sistem penghargaan. 

Coward dan Sackett (1990) mengemukakan pendapat yang sama dengan 

penelitian di atas, bahwa kompetensi merupakan kemampuan individu 

berdasarkan pengetahuan dan keterampilannya yang ditunjukkan dalam berpikir 

dan bertindak sesuai dengan bidang pekerjaannya. Beberapa karyawan, walau 

memiliki motivasi yang tinggi, tidak selalu memiliki kemampuan atau 

keterampilan untuk berkinerja dengan baik. Kemampuan dan keterampilan 

memainkan peran yang penting dalam perilaku dan kinerja individu. 

Mengacu pada penjelasan Gibson Ivancevich dan Donnely (2006) di atas 

dapat dijelaskan bahwa faktor individu dan psikologis memegang peran penting 

dalam peningkatan kinerja, sedangkan faktor organisasi hanya bersifat 
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memfasilitasi tercapainya kinerja yang optimal. Faktor individu dan psikologis 

disini menyangkut aspek nilai-nilai personal, kompetensi dan sifat altruis. Dalam 

dunia kerja, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan, maka nilai-nilai 

personal dan kompetensi maupun sifat altruis sangat berperan penting dalam 

mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas pelayanan prima, dan kualitas 

pelayanan prima tersebut hanya dapat terwujud bila seluruh jajaran di RSKM, 

khususnya perawat rumah sakit menunjukkan kinerja yang optimal. Berdasarkan 

uraian di atas maka penelitian ini akan mengkaji masalah pengaruh Personal 

Value, kompetensi dan sifat altruis terhadap kinerja perawat di Rumah Sakit 

Kristen Mojowarno Jombang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah Personal Value, kompetensi dan altruisme secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja di Rumah Sakit Kristen Mojowarno 

Jombang? 

2. Apakah secara parsial Personal Value, kompetensi dan altruisme berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja di Rumah Sakit Kristen Mojowarno Jombang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh Personal Value, 

kompetensi dan altrusime terhadap kinerja perawat atau pegawai di Rumah Sakit 
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Kristen Mojowarno Jombang, mencakup nilai-nilai personal, kompetensi SDM 

rumah sakit, sikap serta tindakan altruis dalam pelayanan dan pelayanan pegawai 

rumah sakit dalam menjalankan tugasnya. 

1.3.2. Tujuan khusus 

1. Menganalisis pengaruh secara serempak Personal Value, kompetensi dan 

altrusime terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pegawai RSKM. 

2. Menganalisis pengaruh secara parsial dari variabel Personal Value, kompetensi 

dan altrusime terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pegawai RSKM. 

3. Untuk mengetahui sumbangan efektif dari variabel Personal Value, 

kompetensi dan altrusime terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pegawai 

RSKM. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat praktis 

Memberikan masukan kepada Manajemen RSKM Jombang dalam 

mengambil kebijakan pengembangan sumber daya manusia guna mendukung 

keberhasilan implementasi pelayanan prima dalam meningkatkan daya saing dan 

kinerja perusahaan. 

1.4.2. Manfaat Teoritis 

1. Memberi kontribusi dalam studi pengembangan sumber daya manusia dalam 

mewujudkan tercapainya kualitas pelayanan prima di bidang pelayanan 

maupun pelayanan publik lainnya. 

2. Menjadi sarana mengembangkan teori kinerja sumber daya manusia. 
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