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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Era modern ini merupakan abad yang sering kita sebut sebagai era 

globalisasi, hal ini ditandai oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. 

Kemajuan teknologi menghasilkan alat transportasi dan telekomunikasi yang 

menjadikan hubungan antar satu dengan yang lainnya yang terjadi di sekitar kita 

dapat diakses tanpa mengalami kesulitan. Sedangkan kemajuan ilmu 

pengetahuan mampu menciptakan masyarakat yang unggul di berbagai bidang. 

Kondisi tersebut merupakan sebuah tuntutan bagi setiap organisasi baik profit 

maupun nonprofit untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang 

unggul. Oleh karena itu, tanpa adanya persiapan SDM yang matang akan sulit 

bagi organisasi untuk bersaing dengan yang lain. 

SDM memiliki peranan kunci dalam menentukan survival 

(keberlangsungan), efektivitas dan daya saing suatu organisasi (Noe dkk, 2006). 

Praktik SDM membantu mendukung strategi suatu organisasi dan memberikan 

costumer value (nilai pelanggan). Bahkan di era ekonomi yang memanjakan 

pelanggan, SDM tetap merupakan sumber daya nomor satu. Peranan yang 

semakin besar tersebut menjadikan sebuah organisasi harus memperhatikan 

SDM secara maksimal. Oleh karena itu, fokus utama sebuah organisasi 

seharusnya terdapat pegawai (Lovelock dan Wright, 2002). 
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Pada dasarnya kinerja pegawai merupakan hasil proses yang kompleks, baik 

berasal dari diri pribadi pegawai (faktor internal) maupun upaya strategis dari 

perusahaan. Faktor internal yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor yang 

berhubungan dengan sifat-sifat pegawai yang meliputi motivasi, tujuan dan 

harapan, sedangkan contoh faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja berasal 

dari lingkungan seperti perilaku, sikap dan tindakan bawaan ataupun rekan kerja 

(Mangkunegara, 2010). Dengan demikian, kinerja yang baik tentu saja merupakan 

harapan bagi semua organisasi yang mempekerjakan pegawai, sebab pada akhirnya 

kinerja pegawai secara keseluruhan diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

organisasi tersebut. 

Gibson (1996) merumuskan tiga faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu : 

(1) faktor individu, yang terdiri dari kemampuan dan keterampilan, latar belakang 

keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial, dan demografi; (2) faktor psikologi, 

meliputi persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, dan kepuasan kerja, serta (3) 

faktor organisasi yang meliputi struktur organisasi, desain pekerjaan, 

kepemimpinan, dan sistem penghargaan. Menurut Robbins (2001) indikator kinerja 

yaitu : (1) individual task outcomes; (2) behaviors; (3) traits. 

Tingkat kinerja pegawai pada suatu organisasi bersifat multifaktorial 

(Campbell, 1990). Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kinerja individu 

perlu dilakukan identifikasi faktor yang mempengaruhi, kemudian 

diimplementasikan dalam sistem manajemen sumber daya manusia yang baik pada 

pegawai, dinamis, dan solutif serta berkelanjutan guna meningkatkan dan menjaga 

tingkat kinerja pegawai (Purwanto, 2010). 
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Menurut Gibson & Donnelly (2000) kinerja organisasi tergantung pada 

kinerja individu. Kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang 

dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama 

(Robbins, 2002). Menurut Borman dan Motowidlo (1993) kinerja individu terdiri 

atas task performance dan contextual performance. Task performance adalah 

kinerja yang berhubungan dengan kemampuan dan ketepatan pegawai dalam 

menyelesaikan tugas, sementara contextual performance adalah sikap dan perilaku 

yang mendukung lingkungan organisasional, sosial dan psikologis suatu organisasi 

seperti menawarkan diri, membantu sejawat, bekerja sama, dan mengikuti aturan. 

Pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka 

mewujudkan lingkungan kerja dan iklim kerja yang kodusif diharapkan bisa 

mendorong pegawai untuk selalu berinovasi dan berkreasi termasuk membuat 

sistem yang baik dan struktur yang fleksibel dengan pembagian tugas, wewenang 

dan tanggung jawab yang jelas dan manusawi dengan memperhatikan kemampuan 

pegawai dan usahanya dalam mencapai tujuan karirnya. Organisasi perlu mengerti 

dan memahami apa yang menjadi motivasi dan kebutuhan para pegawai dalam 

lingkungan kerjanya. Salah satu konsep untuk mengembangkan sebuah lingkungan 

organisasi yang baik untuk pegawai adalah konsep Quality of Work Life (QWL). 

Konsep ini mengemukakan pentingnya penghargaan terhadap manusia dalam 

lingkungan kerjanya. 

Menurut Cascio (2003), Quality of Work Life diartikan sebagai salah satu 

tujuan penting dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pegawai. Cascio (2003) 

juga mengatakan bahwa Quality of Work Life dapat didefinisikan sebagai persepsi 
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pegawai tentang kesejahteraan mental dan fisiknya ketika bekerja. Ada empat 

faktor yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam 

QWL, yaitu partisipasi berupa keinginan keterlibatan pegawai dalam proses 

pembuatan berbagai keputusan dalam pembuatan semua kebijakan, sistem imbalan 

yang merupakan suatu hal yang sangat penting karena semua pegawai 

membutuhkan imbalan yang dapat menutup kebutuhan pribadi dan keluarganya, 

restrukturisasi kerja mencakup pemberian kesempatan bagi pegawai untuk 

mendapatkan pekerjaan yang tertantang (enrichment) dan lingkungan kerja di mana 

pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari. 

Peningkatan Quality of Work Life pada seseorang akan memberikan dampak 

positif untuk seseorang dalam berperilaku baik di dalam lingkungan kerja maupun 

di luar, peningkatan job satisfaction (kepuasan kerja), peningkatan komitmen 

terhadap organisasi, serta kinerjanya dalam bekerja. Suasana kerja yang tercipta 

tersebut akan menciptakan kualitas kehidupan kerja (QWL) yang kondusif dalam 

mencapai tujuan organisasi. Quality of Work life dan lingkungan kerja yang baik 

memiliki potensi dalam meningkatkan komunikasi, motivasi, dan kapabilitas. 

Peningkatan-peningkatan tersebut akan diubah dalam peningkatan kinerja yang 

dapat menimbulkan rasa puas dalam melakukan pekerjaan bagi pegawai. 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (1999), rumah sakit 

merupakan institusi pelayanan kesehatan perorangan yang kualitas sumber daya 

manusianya sangat berperan terhadap pelayanan kesehatan yang 

diselenggarakannya. Dalam pemberian pelayanan kesehatan, khususnya asuhan 

pasien, dokter penanggung jawab pasien memegang kekuasaan dan tanggung jawab 
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tertinggi. Rumah sakit adalah institusi kesehatan professional yang pelayanannya 

diselenggarakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli lainya. Di dalam Rumah 

Sakit terdapat banyak aktivitas dan kegiatan yang berlangsung secara berkaitan 

(Haliman & Wulandari, 2012). Kinerja pegawai sangat berpengaruh terhadap 

kinerja rumah sakit secara keseluruhan.  

Rumah Sakit Intan Medika Lamongan merupakan rumah sakit umum milik 

Yayasan Syifa’ul Ummah. Rumah sakit ini didirikan sebagai pengembangan Klinik 

Al-Maslahah. RS Intan Medika Lamongan termasuk rumah sakit kelas D sejak 

tahun 2014 (Profil RS Intan Medika Lamongan tahun 2018). Rumah sakit kelas D 

adalah rumah sakit umum yang  mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan 

medik paling sedikit 2 spesialis dasar.  

Tabel 1.1 Tingkat Efisiensi dan Mutu Pengelolaan Rumah Sakit Intan Medika 

Lamongan pada tahun 2016-2018 

Uraian 
Tahun 

Rerata Standar 
2016 2017 2018 

BOR RS (termasuk BOR 

perinatologi) (%) 
70,5 56 80,1  

60-85 

TOI (hari) 1,43 3,7 0,9  1-3 

BTO (kali) 82,6 50,86 79,9  40-50 

ALOS (hari) 5,07 3,06 3,65  6-9 

GDR (‰) 0,345 0 6,07  

≤ 45 a. Laki  (‰)   2,29  

b. Perempuan  (‰)   3,77  

NDR   (‰) 0,345 3,02 3,1  

<25 a. Laki  (‰)   1,21  

b.Perempuan  (‰)   2,02  

Sumber : Profil Rumah Sakit Intan Medika Lamongan tahun 2018 

Kapasitas tempat tidur pasien yang disediakan RS Intan Medika Lamongan 

sebanyak 35 tempat tidur pada tahun 2014 dan 99 tempat tidur pada tahun 2019. RS 
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Intan Medika Lamongan memiliki nilai BOR (bed occupancy ratio) sebesar 80,1% 

pada tahun 2018 (standar 60%-85%), TOI (turn over interval) sebesar 0,9 hari pada 

tahun 2018 (standar 1-3 hari), dan ALOS (average length of stay) sebesar 3,65 hari 

pada tahun 2018 (standar 6-9 hari). Pelayanan medis yang tersedia di rumah sakit 

ini adalah instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi 

kamar bedah dan sterilisasi, instalasi kesehatan ibu dan anak, instalasi neonatus. 

Sedangkan pelayanan penunjang medis antara lain instalasi radiologi, instalasi 

laboratorium, instalasi gizi, instalasi farmasi.  

Penilaian kinerja dilakukan 2 kali dalam satu tahun atau persemester oleh 

manajemen RS Intan Medika Lamongan. Hasil penilaian kinerja akan dirapatkan 

dengan direktur rumah sakit sehingga menghasilkan rancangan tindak lanjut dalam 

upaya peningkatan kinerja pegawai. Rancangan tindak lanjut yang sudah pernah 

dilaksanakan oleh rumah sakit adalah dengan adanya program pelatihan pada setiap 

unit dan bidang.  

Tabel 1.2 Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai Rumah Sakit Intan Medika    

Lamongan Per Desember 2018. 

No Unit 

Kategori Kinerja 
Total 

Baik Cukup Kurang 

n % n % n % n % 

1. 
Instalasi Gawat 

Darurat 
5 55,5 1 11,1 3 33.3 9 100% 

2. Instalasi Rawat Jalan 3 60 0 0 2 40 5 100% 

3. 
Instalasi Kamar Bedah 

dan Sterilisasi 
1 20 3 60 1 20 5 100% 

4. Instalasi KIA 2 15,3 6 46,1 5 38.4 13 100% 

5. Instalasi Neonatus 1 12,5 4 50 3 37,5 8 100% 

6. 
Instalasi Rawat Inap 

Atas 
0 0 8 72,7 3 27,2 11 100% 

7. 
Instalasi Rawat Inap 

Bawah 
0 0 7 70 3 30 10 100% 
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No Unit 

Kategori Kinerja 
Total 

Baik Cukup Kurang 

n % n % n % n % 

8. Instalasi Farmasi 0 0 5 40 3 37,5 8 100% 

9. Laboratorium 0 0 2 50 2 50 4 100% 

10. Instalasi Gizi 0 0 2 50 2 50 4 100% 

11. Instalasi Radiologi 0 0 0 0 2 100 2 100% 

12. Medis 14 100 0 0 0 0 14 100% 

13. 
Rekam Medik – Front 

Office 
0 0 0 0 7 100 7 100% 

14. BPJS 0 0 0 0 2 100 2 100% 

15. Satpam 0 0 0 0 1 100 1 100% 

16. Cleaning Srvice 5 50 2 20 3 30 10 100% 

17. Laundry 0 0 1 50 1 50 2 100% 

18. Armada 0 0 0 0 3 100 3 100% 

19. Kasir 1 33,3 0 0 2 66,6 3 100% 

20. Sekretariat 3 100 0 0 0 0 3 100% 

TOTAL 35 28,2 48 38,7 41 33,1 124 100% 

Sumber: Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai RS Intan Medika Lamongan Per Desember tahun 

2018 

Berdasarkan data di  atas dapat diketahui bahwa kinerja pegawai RS Intan 

Medika dengan kategori kurang masih tinggi dengan presentase sebesar 33,1%. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pegawai di RS Intan Medika 

Lamongan belum optimal. Didukung pula dengan adanya prinsip Pareto yang 

menyebutkan 80% kinerja rumah sakit adalah hasil kerja dari 20% pegawai. Dari 

prinsip Pareto dapat disimpulkan jika berfokus pada 20% masalah pegawai maka 

akan menghasilkan 80% kinerja baik untuk rumah sakit. Maka dari itu sangat 

penting untuk memperbaiki kinerja pegawai agar dapat meningkatkan kinerja 

rumah sakit. Penelitian ini dilakukan karena belum ada penelitian sejenis yang 

pernah dilakukan di RS Intan Medika Lamongan terkait permasalahan ini.  

Lanjutan 

 

Tabel 1.2 Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai Rumah Sakit Intan Medika    

Lamongan Per Desember 2018. 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS HUBUNGAN QUALITY ... JIHAN ADELLA IYIK BE 



8 

 

 
 

Penilaian yang dilakukan berdasarkan 10 aspek dengan 2 indikator dari 

setiap aspek. Aspek penilaian yaitu (1) Kemampuan belajar (2) Kepedulian (3) 

Kedisiplinan (4) Pengelolaan diri (5) Komunikasi (6) Tanggung jawab dan etika (7) 

Perilaku (8) Loyalitas (9) Kebersihan dan kerapian (10) Etos kerja.  

Tabel 1.3 Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai Berdasarkan Aspek Penilaian 

Rumah Sakit Intan Medika Lamongan Per Desember 2018. 

No 
Aspek Penilaian 

Indikator 

Kategori Total 

Kurang Cukup Baik 
Baik 

sekali 

n % n % n % n % n % 

1 Kemampuan belajar 
a. Berinisiatif 

mencari informasi 

yang relevan 

dengan tugas 

14 11,2 110 88,7 0 0 0 0 124 100 

b. Terbuka dan 

berusaha 

memperbaiki 

kompetensinya  

9   7,2 113 91,1 2   1,6 0 0 124 100 

2 Kepedulian 

a. Peka terhadap 

orang lain baik 

didalam maupun 

diluar instansi  

18 14,5 76 61,2 28 22,5 0 0 124 100 

b. Tanggap terhadap 

kebutuhan instansi  

14 11,2 83 66,9 27 21,7 0 0 124 100 

3 Kedisiplinan 

a. Kehadiran sesuai 

jam kerja 

4   3,2 111 89,5 9   7,2 0 0 124 100 

b. Mampu 

melaksanakan 

tugas tepat waktu  

7   5,6 111 89,5 6   4,8 0 0 124 100 

4 Pengelolaan diri 

a. Mempunyai 

pertimbangan 

yang matang 

sebelum bertindak  

19 15,3 101 81,4 4   3,2 0 0 124 100 

b. Percaya diri dalam 

mengelola tugas 

secara mandiri 

8   6,4 113 91,1 3   2,4 0 0 124 100 

5 Komunikasi 

a. Mampu 
berkomunikasi 

tulisan dan lisan 

dengan baik 

25 20,1 94 75,8 5   4 0 0 124 100 
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Lanjutan 

Tabel 1.3 Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai Berdasarkan Aspek Penilaian 

Rumah Sakit Intan Medika Lamongan Per Desember 2018. 

No 
Aspek Penilaian 

Indikator 

Kategori 

Total 
Kurang Cukup Baik 

Baik 
sekali 

n % n % n % n % n % 

 b. Berinteraksi baik 

dengan seluruh 

elemen dalam 

instansi 

22 17,7 97 78,2 5   4 0 0 124 100 

6 Tanggung dan etika 

a. Tidak menunda 

kewajiban yang 

sudah diberikan  

13 10,4 98 79 13 10,4 0 0 124 100 

b. Berani mengambil 

risiko sesuai 

dengan tugas 

1   0,8 116 93,5 7   5,6 0 0 124 100 

7 Perilaku 

a. Bertindak sesuai 

dengan nilai-nilai 
dan peraturan 

yang berlaku  

11   8,8 108 87 5   4 0 0 124 100 

b. Jujur dan mampu 

mengelola sumber 

daya yang ada di  

instansi 

1   0,8 117 94,3 6   4,8 0 0 124 100 

8 Loyalitas 

a. Menjaga nama 

baik instansi 

tempat kerja  

1   0,8 104 83,8 19 15,3 0 0 124 100 

b. Mengutamakan 

kepentingan 

instansi dari 

kepentingan 
pribadi 

10   8 96 77,4 18 14,5 0 0 124 100 

9 Kebersihan dan kerapian 

a. Menjaga 

kebersihan dan 

lingkungan 

instansi 

0   0 113 91,1 11   8,8 0 0 124 100 

b. Rapi dalam 

berpakaian dan 

mengatur tempat 

kerja 

0   0 118 95,1 6   4,8 0 0 124 100 

10 Etos kerja 

a. Tidak sering 

mengeluhkan 

kewajiban dan 

tugasnya 

11   8,8 108 87 5   4 0 0 124 100 
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Lanjutan 

Tabel 1.3 Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai Berdasarkan Aspek Penilaian 

Rumah Sakit Intan Medika Lamongan Per Desember 2018. 

No 
Aspek Penilaian 

Indikator 

Kategori 

Total 
Kurang Cukup Baik 

Baik 
sekali 

n % n % n % n % n % 

 b. Menunjukkan 

hasil kerja yang 

baik dan 

maksimal 

13 10,4 107 86,2 4    3,2 0 0 124 100 

Sumber: Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai RS Intan Medika Lamongan Per Desember tahun 

2018 

Aspek komunikasi yang paling memiliki nilai rendah diantara aspek 

lainnya. Aspek penilaian yang digunakan Rumah Sakit Intan Medika Lamongan 

dalam penilaian kinerja pegawai diantaranya komunikasi, pengelolaan diri, dan 

kemampuan belajar termasuk dalam dimensi Quality of Work Life. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2018) pengaruh 

kualitas kehidupan kerja (QWL) terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil uji t 

variabel kualitas kehidupan kerja (X) diperoleh signifikansi < (alpha) 0,05 sehingga 

variabel kinerja karyawan pada PT. Taspen (Persero) Malang tahun 2018 memiliki 

kualitas kehidupan kerja yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Selain itu Prof.Laxman Kumar Tripathy melakukan penelitian terkait QWL dan Job 

Performance dengan hasil quality of work life memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

kinerja karyawan. 

Berdasarkan data yang telah teruraikan di atas, maka masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini yaitu rendahnya kinerja RS Intan Medika Lamongan dengan 

tingginya angka kinerja pada kategori kurang sebesar 33,1 %. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui masalah di RS Intan 

Medika Lamongan yaitu rendahnya kinerja pegawai RS Intan Medika Lamongan. 

Untuk itu peneliti ingin mengkaji faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai 

dengan kategori kurang sebesar 33,1% RS Intan Medika Lamongan. Identifikasi 

penyebab masalah dijabarkan pada gambar 1.1. 

Gambar 1.1 Identifikasi Masalah 

Faktor Individu 

1. Faktor Demografi 

a. Kompetensi 

b. Pendidikan  

c. Umur 

d. Masa kerja  

2. Faktor Psikologis 

a. Motivasi 

b. Disiplin Kerja 

c. Kepuasan Kerja 
3. Faktor Sosial Ekonomi 

a. Hubungan Kerja 

 

Faktor Rumah Sakit 

1. Kebijakan 

2. Sarana Prasarana 

3. Budaya Organisasi 

4. Kepemimpinan 

5. Kompensasi Finansial 

6. Komensasi non 

Finansial 

7. Pendidikan dan 

Pelatihan  

Quality of Work Life 

1. Keterlibatan Karyawan 

2. Kompensasi yang Seimbang 

3. Rasa Bangga terhadap 

Institusi 

4. Rasa Aman terhadap 

Pekerjaan 

5. Keselamatan Lingkungan 

Kerja 

6. Kesejahteraan 

7. Pengembangan Karir 

8. Penyelesaian Masalah 

9. Komunikasi 

Kinerja pegawai dengan 

kategori kurang sebesar 

33,1%. 
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Hasil identifikasi penyebab masalah berdasarkan gambar 1.1 di atas sebagai 

berikut.  

1. Faktor Individu 

a. Faktor Demografi 

i. Usia 

Usia adalah rentang tahun seseorang mulai lahir sampai saat ini dan 

hal itu berpengaruh terhadap pemberian pelayanan kesehatan dan beban kerja 

yang diberikan rumah sakit. Kelompok umur yang tua sebaiknya 

mendapatkan pekerjaan dengan beban kerja yang lebih ringan daripada 

kelompok umur yang sangat tua. 

ii. Pendidikan  

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja yang 

dilakukan oleh pegawai. Semakin tinggi tingkat pendidikan terakhir seorang 

pegawai, maka kompetensi yang dimiliki akan semakin baik pula. Namun 

tidak melupakan kesesuaian beban kerja yang diberikan oleh rumah sakit 

terhadap kompetensi yang dimiliki pegawai. 

iii. Masa Kerja 

Masa kerja pegawai akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja 

pegawai hal itu dikarenakan semakin lama pegawai bekerja disuatu institusi 

maka pegawai tersebut sudah mengenal tipe pekerjaannya sehingga kinerja 

pegawai tersebut lebih baik daripada pegawai yang masa kerjanya belum lama.  

iv. Kompetensi 
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Kompetensi merupakan kemampuan pegawai dalam melakukan 

pekerjaannya. Kompetensi pegawai  dapat ditingkatkan dengan peningkatan 

pendidikan dan pelatihan kerja. 

b. Faktor Psikologis 

i. Motivasi 

Pegawai RS Intam Medika mempunyai motivasi yang tinggi terhadap 

pekerjaan yang mereka lakukan dengan motivasi yang tinggi dapat 

menciptakan peningkatan kinerja sehingga berdampak pada meningkatnya 

kualitas rumah sakit. 

ii. Disiplin Kerja  

Disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, 

menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik 

yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak 

menggelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan 

wewenang yang diberikan kepadanya. 

iii. Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja atau job satisfaction diidentikkan dengan hal-hal yang 

bersifat individual. Karena itu, tingkat kepuasan setiap orang berbeda-beda dan 

hal ini terjadi apa bila beberapa faktor terpenuhi yaitu kebutuhan individu serta 

kaitannya dengan derajat kesukaan dan ketidaksukaan pekerjaannya. 

c. Faktor Sosial Ekonomi 

i. Hubungan Kerja 
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Hubungan kerja adalah hubungan yang terjalin antara rumah sakit dan 

pekerja yang timbul dari perjanjian yang diadakan untuk jangka waktu tertentu 

maupun tidak tertentu. Hubungan kerja ini dapat mempengaruhi tingkat kinerja 

pegawai. 

2. Faktor Rumah Sakit 

a. Kebijakan 

Kebijakan rumah sakit yang baik akan memberikan dampak pada 

kinerja pegawai. Kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan pegawai 

dan keberlangusngan organisasi akan meningkatkan kinerja pagawai dalam 

bekerja. 

b. Sarana Prasarana 

Kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit dapat menunjang 

peningkatan kinerja pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Sarana 

prasarana yang baik juga berdampak dalam pemberian  pelayanan kesehatan 

kepada pasien. 

c. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut 

oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari 

organisasi lainnya. 

d. Kepemimpinan 

Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku yang berbeda 

dalam memimpin para pengikutnya, perilaku para pemimpin itu disebut 

dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara 
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pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam 

bentuk pola tingkah laku atau kepribadian. Gaya kepemimpinan 

atasanmempengaruhi lingkungan kerja dan berdampak pada kinerja 

pegawai. 

e. Kompensasi finansial 

Kompensasi merupakan hal yang kompleks dan sulit, karena 

didalamya melibatkan dasar kelayakan, logika, rasional, dan dapat 

dipertanggung jawabkan serta menyangkut faktor emosional dari 

aspek tenaga kerja. Kompensasi finansial diberikan dengan tujuan 

memberikan rangsangan dan motivasi kepada tenaga kerja untuk 

meningkatkan prestasi kerja, serta efisiensi dan efektivitas produksi. Oleh 

karena itu, bila kompensasi diberikan secara benar, para karyawan akan 

lebih terpuaskan dan termotivasi untuk mencapai sasaran organisasi. Tetapi 

jika para pegawai memandang kompensasi mereka tidak memadai, prestasi 

kerja, motivasi dan kepuasan kerja mereka bisa turun secara drastis karena 

kompensasi tersebut penting bagi pegawai sebagai individu karena 

besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka diantara 

para pegawai itu sendiri.  

f. Kompensasi non finansial 

Kompensasi non-finansial terdiri dari tiga kategori yaitu pekerjaan 

itu sendiri, lingkungan pekerjaan, serta fleksibilitas tempat kerja. 

Karakteristik atau sifat pekerjaan dapat dipandang sebagai bentuk 

kompensasi non-finansial.  
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g. Pendidikan dan pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk 

memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi 

kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan 

dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau 

pekerjaan. Pendidikan dan pelatihan kerja merupakan salah satu jalur untuk 

meningkatkan kualitas serta mengembangkan karier tenaga kerja. 

3. Quality of Work Life 

Kualitas kehidupan kerja merupakan upaya manajemen untuk 

memelihara kebugaran meltal pada pegawai, membina hubungan yang 

serasi, manajemen yang partisipatif, dan salah satu bentuk intervensif dalam 

pengembangan operasional.  QWL dapat dijadikan alat ukur untuk 

mengukur reaksi emosional dan sikap positif seorang pagawai. 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana gambaran quality of work life pegawai Rumah Sakit Intan 

Medika Lamongan? 

2. Bagaimana gambaran kinerja pegawai Rumah Sakit Intan Medika 

Lamongan berdasarkan individual task outcome, behaviors dan traits ? 
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3. Bagaimana hubungan Quality of Work Life terhadap kinerja pegawai 

Rumah Sakit Intan Medika Lamongan berdasarkan individual task 

outcome, behaviors dan traits?  

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian   

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan Quality of Work Life terhadap kinerja 

pegawai Rumah Sakit Intan Medika Lamongan tahun 2019. 

1.4.2 Tujuan Khusus  

Berdasarkan tujuan umum di atas, maka dapat diuraikan tujuan 

khusus sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi quality of work life pegawai Rumah Sakit Intan 

Medika Lamongan. 

2. Mengidentifikasi kinerja Rumah Sakit Intan Medika Lamongan 

berdasarkan individual task outcome, behaviors dan traits. 

3. Menganalisis hubungan Quality of Work Life terhadap kinerja pegawai 

Rumah Sakit Intan Medika Lamongan berdasarkan individual task 

outcome, behaviors dan traits. 

 1.4.3 Manfaat Penelitian  

1. Bagi RS Intan Medika Lamongan  

a. Dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja pegawai di RS Intan 

Medika Lamongan  
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b. Dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan dalam 

pelaksanaan praktek kerja dan koordinasi di RS Intan Medika 

Lamongan 

c. Dapat memberi masukan kepada pihak manajemen di RS Intan Medika 

Lamongan dalam menetukan kebijakan dan pengambilan keputusan.  

2. Bagi Peneliti  

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam menambah 

pengetahuan mengenai konsep Quality of Work Life / kualitas kehidupan 

kerja serta konsep kinerja dan hubungannya antara satu sama lain, serta 

implementasinya pada pegawai yang bertugas di rumah sakit. Dari 

penelitian ini diharapkan peneliti mendapatkan manfaat sebagai berikut : 

a. Meningkatkan keterampilan dan pengalaman peneliti dalam 

menerapkan ilmu yang yang pernah diterima khususnya pada bidang 

manajemen rumah sakit.  

b. Menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian 

kesehatan. 

c. Menjadi bahan dan sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan selama 

mengikuti pelatihan. 

3. Bagi Fakultas  

a. Menjadi bahan kajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

b. Memperkuat jaringan kerjasama dengan rumah sakit di Lamongan  

khususnya RS Intan Medika Lamongan. 
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c. Meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar khususnya di bidang 

manajemen rumah sakit, dimana peneliti dapat berpartisipasi secara 

aktif. 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS HUBUNGAN QUALITY ... JIHAN ADELLA IYIK BE 


