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ABSTRAK 

 

 

Survei pendahuluan yang dilaksanakan pada karyawan Rumah Sakit Mata 

Undaan (RSMU) Surabaya menunjukkan rendahnya pengetahuan responden 

terhadap kegiatan yang diadakan RSMU Surabaya sebesar 52,8% dan diketahui 

sebesar 29,8% responden tidak melakukan Senyum Salam dan Sapa (3S) ketika 

pertama kali berhadapan dengan pasien. 3S diwajibkan untuk semua karyawan 

karena RSMU Surabaya memiliki motto Care and Smile. Rendahnya pengetahuan 

karyawan terhadap kegiatan organisasi dapat disebabkan karena kepuasan kerja 

yang rendah maupun rendahnya komitmen karyawan terhadap organisasi. 

Kepuasan kerja dan komitmen karyawan berkaitan dengan kinerja karyawan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja dan 

komitmen karyawan terhadap kinerja karyawan RSMU Surabaya. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan 

analitik dan menggunakan rancang bangun cross sectional. Sampel penelitian ini 

sebanyak 62 karyawan RSMU Surabaya dipilih menggunakan metode simple 

random sampling. Data kepuasan kerja dan komitmen karyawan diperoleh dengan 

menyebarkan kuesioner. Sedangkan data kinerja karyawan diperoleh dari data 

sekunder RSMU Surabaya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan RSMU Surabaya memiliki 

kepuasan kerja yang tinggi dan komitmen yang tinggi pula terhadap organisasi. 

Mayoritas kinerja karyawan RSMU Surabaya tergolong baik. Hasil analisis uji 

regresi logistik univariat (α=0,05) menunjukkan adanya pengaruh kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi sebesar 0,0002 dan komitmen 

karyawan juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,0002. 

Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh kepuasan kerja dan 

komitmen karyawan terhadap kinerja karyawan RSMU Surabaya. Semakin tinggi 

tingkat kepuasan kerja dan komitmen karyawan cenderung memiliki kinerja yang 

baik. Pihak manajemen RSMU Surabaya dapat meninjau kembali indikator 

penilaian kinerja dan menambahkan indikator yang bersifat objektif. 
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