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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber Daya Manusia mempunyai peranan yang penting dan dominan

didalam suatu perusahaan. Oleh karena itu tenaga kerja yang telah dimiliki

perusahaan perlu dipelihara dan dikembangkan kualitasnya. Pada prinsipnya

tujuan orang bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap

perusahaan atau organisasi melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu berusaha untuk mendapatkan keuntungan,

tapi tidak terlepas dari tujuan utamanya yaitu untuk mensejahterakan dan

memajukan kemampuan karyawan karena merupakan aset bagi perusahaan, dan

salah satu aktivitas perusahaan untuk memajukan kemampuan karyawannya

adalah dengan pengembangan karir karyawan. Untuk itu sangat diperlukan

manajemen sumber daya manusia karena dengan memiliki tenaga kerja yang baik,

perusahaan akan dapat bersaing sejalan dengan era globalisasi yang ditandai

adanya perkembangan ilmu pengetahuian dan teknologi yang begitu pesat.

Apabila sumber daya manusai dikelola dengan baik, maka kelangsungan hidup

perusahaan akan terus terjaga. Perusahaan perlu mempertahankan karyawan yang

berkualitas serta memenuhi kriteria yang diperlukan perusahaan, dengan

memberikan kesempatan bagi karyawan untuk lebih mengenal potensi yang ada

dalam diri mereka. Perusahaan memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas
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kehidupan kerja karyawannya, sehingga perusahaan berhasil mencapai tujuan

yang diinginkan.

Untuk itu karyawan perlu untuk mencapai kemajuan dalam karirnya,

hendaknya mereka berusaha untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki

dengan mengikuti program pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan oleh

perusahaan, sehingga membantu mereka dalam menganalisis minat dan bakat

yang mereka miliki. Karir merupakan bagian dari upaya pengelolaan sumber daya

manusia dan erat sekali dengan motivasi, kepuasan kerja dan kinerja karyawan.

Orang sering merasa karirnya terhambat atau dihambat, atau merasa tidak

diperhatikan oleh perusahaan. Mereka juga berpikiran bahwa yang dimaksud

dengan karir adalah menduduki posisi manajerial yang semakin tinggi

berdasarkan struktur organisasi pada suatu organsiasi. Untuk memberikan

kesempatan bagi karyawan agar dapat mengembangkan kemampuannya secara

maksimal, maka diperlukan adanya pengembangan karir.

Kepuasan kerja karyawan sangat relevan dalam organisasi berbasis layanan

karena kepuasan hubungan, prestasi kerja dan kepuasan pelanggan dengan

keterlibatan dalam pelayanannya (Frye dan Mount, 2007). Kepuasan kerja

mencerminkan perasaan mereka terhadap pekerjaan. Ini nampak dalam sikap

positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi

dilingkungan kerjanya. Kepuasan merupakan suatu masalah kompleks dalam

organisasi, karena kebutuhan dan keinginan dari setiap individu dilingkungan

kerja berbeda satu dengan yang lainnya. Maka kepuasan kerja tersebut harus

diperhatikan karena seseorang yang bekerja tidak hanya menginginkan gaji atau
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upah semata. Kepuasan kerja yang rendah bertentangan dengan tren saat ini,

mengejar prestasi secara pribadi dan pengarahan terhadap diri sendiri (Wang et

al., 2011).

Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya merupakan salah satu dari 3 instansi

yang dikelola oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (YARSIS). Dua yang

lainnya adalah Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani dan Sekolah Tinggi

Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsis. Rumah Sakit ini terletak di Jalan Jemursari No.

51 - 57 Surabaya yang merupakan salah satu jalan protokol Kota Surabaya.

Menurut Rumani (2008), “kompetensi diartikan sebagai tolak ukur guna

mengetahui sejauh mana kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan dan

skill atau kemampuannya”. Dari pengertian diatas bahwa kompetensi perawat

terkandung makna didalamnya dilihat dari karakteristik dasar, hubungan kausal,

dan kriteria sebagai syarat untuk melihat kemampuan perawat dalam

melaksanakan tugas-tugas tertentu. Kompetensi perawat dapat diwujudkan dengan

memiliki kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang yang

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab pada berbagi keadaan tugas pekerjaan

oleh individu, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam hal ini tentunya perawat harus menempuh pendidikan perawat sebagai

modal utama, walaupun orang tersebut dikatakan sudah lama bekerja di rumah

sakit dan tidak menempuh pendidikan perawat maka orang tersebut tidak bisa

dikatakan sebagai perawat. Dalam sebuah organsisasi untuk menetapkan nilai

yang dicapai oleh perawat tentunya melihat prestasi perawat melalui sebuah

penilaian dari evaluasi hasil kerja dan penilaian juga untuk mengembangkan dan
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motivasi kerja dikalangan perawat. Artinya, penilaian tersebut benar-benar

menilai prestasi perawat..

Pengembangan karir ditujukan agar perawat mempunyai kemampuan yang

lebih tinggi dari kemampuan yang dimiliki sebelumnya sehingga dapat

mengetahui fungsi dan peranan serta tanggung jawabnya didalam lingkungan

kerja. Dengan pengembangan karir, perawat diharapkan dapat mencapai tingkat

kepuasan kerja yang lebih tinggi. Rumah sakit berusaha untuk menumbuhkan

kepuasan kerja yang sehat dimana hak dan kewajiban perawat diatur sedemikian

rupa selaras dengan fungsi, peranan dan tanggung jawab perawatnya sehingga

perawat dapat berpartisipasi dalam rumah sakit. Tingkat kepuasan kerja yang

tinggi akan mempengaruhi seorang perawat dalam menyelesaikan pekerjaanya,

sehingga tujuan rumah sakit dapat dicapai dengan baik. Kepuasan kerja pada

dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual, setiap individu perawat

memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai yang berlaku

dalam dirinya.

Pada saat ini Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya dihadapkan pada

banyaknya karyawan yang telah memiliki kompetensi, tetapi kurang dalam

mengembangkan karir mereka, khususnya bagian perawat. Dalam dunia medis

yang terus berkembang, perawat diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan

tetap bertahan agar tidak kalah dalam persaingan dengan rumah sakit lain. Untuk

mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang

mempunyai kapabilitas dan integritas yang tinggi yang dapat memenuhi tuntutan

rumah sakit. Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya mengutamakan pengelolaan
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sumber daya manusia agar peningkatan pengembangan karir perawat dapat

dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Maka peran manajer sangatlah penting dalam mengontrol mereka dan

mendukung kelancaran dalam proses pengembanganya serta memperhatikan

kepuasan kerja mereka di rumah sakit tersebut, seperti menerima suara atau

pendapat yang mereka usulkan dan memberikan fasilitas yang dapat mendukung

kerja mereka. Berdasarkan fenomena diatas bahwa Rumah Sakit Islam Jemursari

Surabaya perlu memberikan sebuah pelatihan-pelatihan dalam memgembangkan

potensi-potensi yang mereka miliki sehingga mampu bekerja secara profesional.

Sehingga apakah adanya hubungan antara kompetensi profesional terhadap

pengembangan karir mereka khususnya perawat yang ada di Rumah Sakit Islam

Jemursari Surabaya.

Berdasar pada latar belakang diatas, maka dapat ditulis suatu penelitian

dengan judul : “Pengaruh Kompetensi Profesional Terhadap Pengembangan

Karir Melalui Kepuasan Kerja”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi profesional berpengaruh signifikan terhadap

pengembangan karir pada perawat Rumah Sakit Islam Jemursari

Surabaya?

2. Apakah kompetensi profesional berpengaruh signifikan terhadap

kepuasan kerja pada perawatn Rumah Sakit Islam Jemursari

Surabaya?
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3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap

pengembangan karir pada perawat Rumah Sakit Islam Jemursari

Surabaya?

4. Apakah kompetensi profesional berpengaruh signifikan terhadap

pengembangan karir melalui kepuasan kerja pada perawat Rumah

Sakit Islam Jemursari Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan:

1. Pengaruh langsung kompetensi profesional terhadap pengembangan

karir pada Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya.

2. Pengaruh kompetensi profesional terhadap kepuasan kerja Rumah

Sakit Islam Jemursari Surabaya.

3. Pengaruh kepuasan kerja terhadap pengembangan karir Rumah Sakit

Islam Jemursari Surabaya.

4. Pengaruh kompetensi profesional terhadap pengembangan karir

melalui kepuasan kerja karyawan Rumah Sakit Islam Jemursari

Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberi gambaran informasi dan masukan secara detail kepada

pihak manajemen sehingga dapat dijadikan pedoman dan

pertimbangan baru, terutama bagi Human Resources Department

(HRD) dalam pengelolaan kompetensi karyawan khususnya perawat
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di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya yang dapat meningkatkan

kepuasan kerja dan berdampak positif terhadap pengembangan karir.

2. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu manajemen

Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya dalam melakukan perbaikan

dan upaya pengembangan karir karyawan khususnya bagian

perawatnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi dalam tiga bab dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi latar belakang yang secara garis besar memuat hal-

hal yang mengantarkan pada pokok permasalahan, rumusan masalah

yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, tujuan yang hendak dicapai

dari penelitian ini, dan manfaat yang diharapkan, serta sistematika

penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang konsep-konsep dan teori-teori yang

berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan yaitu tentang

kompetensi profesional dikaitkan dengan kepuasan kerja terhadap

pengembangan karier. Uraian tentang konsep dan teori ini diperoleh

melalui studi kepustakaan dari buku, dan jurnal.
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BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bagian ini akan menguraikan tentang pendekatan penelitian yang

meliputi, populasi, jumlah, dan teknik sampel yang digunakan,

identifikasi variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data

dan teknis analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan meliputi gambaran umum perusahaan,

deskripsi karakteristik responden, deskripsi hasil jawaban responden,

evaluasi outer model, dan evaluasi inner model. Evaluasi outer model

meliputi pengujian validitas dan reliabilitas variabel. Evaluasi inner

model meliputi hasil pengujian model dan hipotesis.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi simpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan

hasil pengujian variabel-variabel, dalam penelitian.
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