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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Organisasi merupakan sekumpulan orang yang saling bekerjasama dan 

memiliki sistem dalam mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan. Untuk 

mencapai tujuan organisasi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan organisasi salah satunya sumber daya manusia, sumber daya 

manusia menjadi penentu apakah organisasi tersebut akan mampu bersaing 

atau malah tidak mampu berkembang. Pada era globalisasi ini organisasi 

menuntut sumber daya manusia mampu mencerminkan gambaran dari 

perusahaan tempat ia bekerja melalui kinerjanya. 

Sumber daya manusia (SDM) menjadi unsur utama dalam setiap 

aktivitas organisasi, dengan demikian kinerja SDM menjadi hal terpenting 

bagi kelangsungan hidup organisasi. Organisasi yang ingin berkembang, 

harus memiliki SDM yang dapat menampilkan kinerja yang baik. Tuntutan 

organisasi kepada SDM yang dimiliki, mengharuskan para pegawai atau 

SDM mampu memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan dan 

hambatan pekerjaan, sehingga kinerja pegawai dapat berjalan dengan baik. 

Kinerja merupakan capaian tugas yang terukur pada kurun waktu yang 

ditentukan, yang terdiri dari produktivitas kerja, komitmen, loyalitas, sikap 

dan perilaku serta usaha pengembangan diri. Kinerja memiliki dimensi-

dimensi yang dapat menunjukkan seberapa efektif pegawai menjalankan 
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tugas-tugasnya, gagasan-gagasan yang dimiliki dan kesadaran dalam 

menyelesaikan permasalahan. Kinerja dapat diartikan dengan hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja 

yang diberikan merupakan upaya dalam mencapai tujuan organisasi berupa 

outcome (keluaran) serta kemahiran dalam bekerja. Pegawai yang memiliki 

kinerja yang baik diharapkan mampu membantu tujuan organisasi. 

Sebaliknya, apabila kinerja pegawai kurang atau tidak baik dalam kinerjanya 

maka tujuan organisasi akan susah atau bahkan tidak tercapai. Demikian pula 

dalam organisasi atau perusahaan yang bergerak dibidang jasa seperti rumah 

sakit. 

Rumah sakit merupakan salah satu bentuk organisasi yang bergerak 

dalam penyedia layanan kesehatan. Rumah sakit berperan penting dalam 

sistem kesehatan, karena rumah sakit menyediakan pelayanan kuratif 

kompleks, pelayanan gawat darurat, berfungsi sebagai pusat rujukan dan 

merupakan pusat alih pengetahuan dan keahlian (teknologi). Untuk 

meningkatkan kepuasan pemakai atau penerima jasa, rumah sakit harus 

senantiasa meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan 

yang dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas kerja dari SDM yang 

dimiliki. Saat ini keberhasilan sebuah rumah sakit sangat ditentukan oleh 

pengetahuan, keterampilan, kreativitas dan motivasi staf, karyawan dan para 

perawatnya. Adanya teknologi dan sumber daya lain hanyalah alat bantu dan 

pendukung, karena pada akhirnya SDM-lah yang paling menentukan. 
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Salah satu rumah sakit yang menyediakan asuhan keperawatan yang 

memenuhi standar dan profesi keperawatan adalah Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Rumah sakit ini 

merupakan salah satu instansi pemerintah yang membantu dan mendukung 

dalam bidang kesehatan. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto 

adalah Rumah Sakit Umum klas B Pendidikan milik Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Asuhan keperawatan yang terdapat pada RSUD Prof. Dr. Margono 

Soekarjo Purwokerto memandang keperawatan sebagai pelayanan atau 

asuhan professional bersifat humanistik (kemanusiaan) menggunakan 

pendekatan holistik dimana pelayanan yang diberikan harus mampu 

memenuhi kebutuhan pasien secara menyeluruh yaitu dari aspek 

biopsikososiokultural dan spiritual dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan 

dan kiat keperawatan serta mengacu pada standar professional keperawatan, 

dan menggunakan etika keperawatan sebagai tuntutan utama. (Bidang 

Perawatan RSMS, 2015) 

Peneliti melakukan pengumpulan data untuk mengetahui bagaimana 

kinerja perawat secara garis besar. Wawancara dilakukan pada salah satu 

perawat, perawat “K” yang telah bekerja selama 19 tahun menganggap secara 

umum perawat merupakan pemberi pelayanan berupa asuhan keperawatan 

kepada klien atau pasien secara professional. Informan menambahkan sebagai 

perawat primer tanggung jawab yang harus diemban adalah menjamin 

pelayanan secara menyeluruh yang diberikan kepada pasien dan juga 
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memberikan informasi tentang keadaan pasien baik kepada pasien itu sendiri 

atau keluarga pasien dan juga kepada dokter, namun lebih dari itu, kinerja 

perawat adalah secara menyeluruh baik sebagai pegawai didalam kelompok, 

maupun lebih luas lagi sebagai bagian dalam kemajuan rumah sakit. 

(wawancara dilakukan pada, 12 Mei 2016) 

Penilaian terhadap kepuasan pelanggan RSUD Prof. Dr. Margono 

Soekarjo Purwokerto dapat digunakan sebagai bentuk gambaran kinerja 

berupa pelayanan rumah sakit dari seluruh elemen pendukungnya, terlebih 

para perawat yang dominan didalamnya. Dibawah ini merupakan hasil 

rekapitulasi nilai kepuasan pelanggan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 

Purwokerto. 

Tabel 1 

 Rekapitulasi Nilai Kepuasan Pelanggan RSMS 

No. Unit Kerja 
TAHUN 

Ket 2013 2014 2015 

1. IRNA I (Instalasi Rawat Inap I) 80,54 81,13 81,74  

2. IRNA II (Instalasi Rawat Inap II) 81,11 81,34 82,35  

3. IRNA III (Instalasi Rawat inap III) 82,58 84,51 81,32  

4. Instalasi Maternal Perinatal 78,99 76,51 80,45  

5. IRJA I (Instalasi Rawat Jalan I) 78,57 77,92 80,22  

6. IRJA II (Instalasi Rawat Jalan II) 79,63 83,25 82,25  

7. IGD I (Instalasi Gawat Darurat I) 80,07 84,2 82,95  

8. IGD II (Instalasi Gawat Darurat II) 83,82 77,25 82,20  

9. Instalasi Rehabilitasi Medik 82,94 80,16 82,31  

10. Instalasi Radiodiagnostik 81,87 74,94 79,17  

11. Instalasi Patologi Klinik 78,67 76,86 78,09  

12. Instalasi Dialisa 84,7 80,19 80,47  

13. Instalasi Farmasi 89,1 88,93 88,39  

14 Instalasi Radioterapi 84,57 80,2 81,95  

 TOTAL/RATA-RATA 81,94 80,31 81,70 SM 

Sumber : (http://rsmargono.jatengprov.go.id/, diakses tanggal 20 Maret 2016) 

Keterangan : 

Kategori penilaian sesuai Kepmenpan KEP/25/MPAN/2/2004 
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1. Nilai 1 = 25 - 43,75 (Tidak Memuaskan)  : TM 

2. Nilai 2 = 43,76 - 62,5 (Kurang Memuaskan)  : KM 

3. Nilai 3 = 62,5 - 81,25 (Memuaskan)   : M 

4. Nilai 4 = 81,25 - 100 (Sangat Memuaskan)  : SM  

 

Berdasarkan data yang didapat diatas pelanggan sudah merasa sangat 

puas atau dimasukkan kedalam kategori “Sangat-Memuaskan” atas pelayanan 

dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Namun beberapa unit 

kerja mendapatkan nilai yang fluktuatif dan cenderung banyak mengalami 

perubahan signifikan dari tahun ke tahun. Data yang didapat diatas oleh 

peneliti masih kurang dikarenakan data yang tersedia minim untuk dapat 

diakses. 

Data yang di dapat diatas sesuai dengan hasil wawancara yang 

dilakukan pada tanggal 15 april 2016 pada salah satu penunggu pasien yang 

dirawat di IRNA 1 (instalasi rawat inap 1), mengaku pelayanan yang 

diberikan sudah cukup memuaskan, meskipun belum secara keseluruhan 

memenuhi standar operasional yang berlaku. 

Meski berdasarkan kepuasan pelanggan, pelayanan yang diberikan 

sudah sangat memuaskan namun perawat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 

Purwokerto harus tetap berusaha meningkatkan kinerjanya, karena kepuasan 

pelanggan hanya salah satu gambaran dari kinerja perawat tersebut. Peneliti 

melakukan observasi dan wawancara pada perawat untuk mengetahui 

bagaimana kinerja yang biasa ditampilkan pada perawat RSUD Prof. Dr. 

Margono Soekarjo Purwokerto. 
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Kenyataan yang terjadi dilapangan ditemukan beberapa kendala yang 

mungkin dapat berdampak pada pemenuhan standar asuh keperawatan 

sehingga mempengaruhi kinerja dari perawat itu sendiri. Permasalahan yang 

sering terjadi saat pemberian pelayanan atau asuhan keperawatan adalah 

koordinasi dengan perawat asosiet (pelaksana), sebagai contoh penulisan 

laporan tentang pelayanan sering terdapat kesalahan secara teknis. Seperti, 

tidak melaksanakan tugas sesuai dengan meeting morning (rapat pagi) yang 

sudah dirancang bersama, kesimpulan informan para perawat masih harus 

meningkatkan lagi kedisiplinannya (hasil wawancara terhadap perawat primer 

“K”, pada tanggal 12 Mei 2016). Menurut Hasibuan (2008) kinerja yang baik 

salah satunya dapat ditinjau dari kedisiplinan berdasarkan sejauhmana 

pegawai dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan melaksanakan 

instruksi yang telah ditentukan dan diberikan padanya. 

Kemudian berdasarkan kasus yang didapat peneliti, perawat dalam 

melakukan asuhan keperawatan terhadap pasien masih belum bekerja cepat, 

tepat dan belum menunjukkan sikap yang ramah sehingga dapat merugikan 

pengguna jasa. Dikutip dari Antaranews.com (2016) terdapat kasus yang 

menimpa pasien Sutinah umur 34 tahun, pasien asal Desa Sudimara, 

Kabupaten Banyumas dan bayinya itu dilaporkan meninggal atas dugaan 

perlakuan kasar perawat saat pemberian asuhan keperawatan berupa 

persalinan dan lambannya penanganan yang diberikan. Kasus ini terjadi pada 

hari minggu 10 juli 2016 sekitar pukul 04.50 saat menjalani perawatan 

intensif di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Pihak keluarga 
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Sutinah mengadukan kasus ini pada komisi A DPRD Banyumas atas 

kekecewaan keluarga terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah 

sakit khusunya perawat yang menangani almarhumah. Pihak rumah sakit 

lewat kepala bagian umum (Kabag. Umum) Nurekta, mengakui bahwa sering 

terjadi komunikasi yang tidak pas antara pihak keluarga atau pasien dengan 

perawat, beliau menyatakan bahwa akan memperbaiki kualitas pelayanan dan 

kinerja perawatnya. Berdasarkan kasus yang ditemukan oleh peneliti ini 

membuktikan bahwa kinerja perawat masih perlu banyak perbaikan, mulai 

dari prioritas penanganan, hingga sikap yang dimiliki dari perawat saat 

memberikan asuhan keperawatan. Kasus tersebut menjadi raport buruk bagi 

pihak rumah sakit sebagai rumah sakit milik pemerintah provinsi, khusunya 

raport bagi kinerja para perawatnya.  

Kinerja perawat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto salah 

satunya dapat dilihat dari penyelesaian uraian kinerja yang telah ditentukan 

sesuai dengan struktur perawat tersebut selain dari penilaian kepuasan 

pelanggan. (Bidang Perawatan RSMS, 2015). Dengan garis besar uraian tugas 

sebagai berikut: 

1. Melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan Protap/SOP (standar 

operasional pelaksanaan) asuhan keperawatan, alat, dan tenaga 

2. Melaksanakan pengelolaan asuhan keperawatan 

3. Mengidentifikasi masalah mutu asuhan keperawatan 

4. Melaksanakan pelayanan keperawatan dalam tim, koordinasi dan 

kolaborasi dalam pemberian asuhan keperawatan. 
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Dari uraian tugas perawat diatas secara umum sudah dapat berjalan 

sesuai harapan, namun didalam proses asuhan keperawatan yang terjadi 

dilapangan pastinya selalu menemui kendala yang harus dilewati bersama. 

Terdapat pula beberapa uraian tugas yang belum dan tidak dilaksanakan pada 

prakteknya oleh perawat hasil dari wawancara terhadap perawat primer K (12 

mei 2016), menurut informan uraian tugas yang tidak dilaksanakan karena 

kurang efektif sehingga tidak dilaksanakan.  

Sejalan dengan pendapat informan “K”, berdasarkan pengamatan 

peneliti serta wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 April 2016 hingga 

24 April 2016, pada prakteknya ditemui beberapa perawat belum melakukan 

uraian tugasnya, seperti belum memperkenalkan diri kepada pasien, belum 

menanyakan pantangan dalam hal makanan baik kepada pasien maupun 

keluarga pasien, belum membantu menyeka ketika pasien dalam keadaan 

istirahat total, dan di dapati perawat yang kurang tanggap saat menghadapi 

keluhan dari pasien.  

Data yang didapatkan oleh peneliti menemukan bahwa perawat masih 

perlu meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP. Perlu adanya 

peningkatan bimbingan teknis pelaksanaan SOP secara terstruktur dan 

penyederhanaan atau revisi terhadap SOP sehingga sesuai dengan 

perkembangan iptek. Evaluasi kepatuhan perawat terhadap standar prosedur 

belum sepenuhnya 100%, faktor kepatuhan perawat terhadap prosedur dan 

pemenuhan fasilitas dan alat menjadi penentu serta perlu adanya audit asuhan 
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keperawatan untuk membedah sehingga diketahui penyebab utama, sebagai 

upaya perbaikan (Bidang Perawatan RSMS, 2015). 

Wawancara selanjutnya yang dilakukan pada 21 April 2016 kepada 

perawat “N” yang telah bekerja sebagai perawat asosiet selama 5 tahun 

mengatakan bahwa selama bekerja perawat pasti membutuhkan kerjasama 

dengan rekan serta saling kooperatif dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan. Informan beberapa kali menemui kendala yang harus dihadapi, 

seperti belum melakukan operan shift dengan baik terbukti ketika rekan kerja 

lain memberikan keterengan yang berbeda dengan apa yang sudah dikerjakan 

namun ternyata belum dikerjakan. Senada dengan N perawat pelaksana “D” 

berusia 28 tahun yang sudah bekerja selama 5 tahun mengaku dirinya ketika 

mengahadapi kendala dalam menangani pasien terbantu dengan solusi dan 

arahan yang diberikan dari perawat primer. Informan mengaku selama 

bekerja sering mendapati rekan sekerja yang kurang disiplin dengan tidak 

mengikuti apel adapula rekan kerja yang kurang jujur kepada sesama perawat 

biasanya ketika harus memberi obat kepada pasien, mengaku sudah memberi 

obat namun pada kenyataannya belum. 

Permasalahan lain yang muncul dilapangan adalah kurangnya tenaga 

perawat untuk memenuhi kebutuhan pasien khususnya ketika jumlah pasien 

yang meningkat. (hasil wawancara dengan perawat A, 11 Mei 2016) 

Informan mengatakan bahwa peran perawat sangat penting dalam 

penanganan pasien, namun menurut informan perawat yang ada pada instalasi 

rawat inap saat ini dirasa kurang berjalan efektif apabila jumlah pasien yang 
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tinggi atau banyak sehingga pasien belum mendapatkan pelayanan maksimal, 

namun demikian, RSUD. Prof Dr. Margono Soekarjo sudah menggunakan 

metode/sistem pemberian asuhan keperawatan mengacu pada SP2KP (Sistem 

Pemberian Pelayanan Keperawatan Professional) dimana dalam SP2KP ini 

memungkinkan perawat profesional mengatur pemberian asuhan keperawatan 

termasuk lingkungan yang diperlukan untuk memberikan asuhan keperawatan 

tersebut, sehingga perawat mampu memaksimalkan kinerja/asuhan 

keperawatan kepada pasien. Adapun metode/sistem asuhan keperawatan di 

IRNA (Instalasi Rawat Inap) menggunakan metode primer. Metode primer 

adalah sekelompok pasien dirawat oleh perawat primer yang dibantu oleh 

perawat asosiet, merawat sekelompok kecil pasien kurang lebih 6 sampai 8 

pasien (Bidang Perawatan RSMS, 2015). 

Perawat mendominasi jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit sehingga 

memegang peranan penting karena perawat bertugas selama 24 jam melayani 

pasien (Fitrianasari, 2013). Kinerja perawat menunjukkan besarnya kontribusi 

kira-kira 40-60% dari pelayanan yang terdapat pada rumah sakit. Pelayanan 

keperawatan yang diberikan terhadap rumah sakit tempatnya bekerja 

sekaligus mencerminkan kinerja sebuah rumah sakit karena pasien akan 

sering berhubungan secara langsung dengan perawat.  

Agar mutu pelayanan keperawatan dan kinerja perawat dapat seperti 

yang diharapkan maka usaha perawat dalam memajukan pelayanan pada 

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto harus memenuhi standar 

asuhan keperawatan yang sudah ditentukan. Standar Asuhan Keperawatan 
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merupakan pedoman yang dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan 

profesi keperawatan agar pekerjaan pelayanan keperawatan berhasil guna dan 

bermutu dari mulai tahapan pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan 

keperawatan, implementasi keperawatan, evaluasi keperawatan dan catatan 

asuhan keperawatan (Bidang Perawatan RSMS, 2015). Banyak cara yang 

dapat digunakan untuk menciptakan perawat berkompetensi, salah satu 

caranya adalah dengan menarik dan menjaga perawat dengan kemampuan 

profesional dan teknis yang unik, berinvestasi dalam pelatihan dan 

pengembangan para perawat tersebut. Kompetensi yang harus dimiliki oleh 

SDM dalam organisasi adalah memiliki produktivitas, inovasi, ketrampilan 

khusus, kualitas SDM yang memadai dan pelayanan yang memuaskan, dan 

disamping itu juga perlu diketahui faktor-faktor psikologis yang ada pada 

karyawan seperti masalah sikap, kepribadian dan motivasi karyawan. 

Menurut Allport kepribadian adalah “organisasi dinamik dari sistem-sistem 

psikologis dalam individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik 

terhadap lingkungannya” (Robbins, 2003) 

Dalam organisasi, kepribadian merupakan hal penting yang 

mempengaruhi perilaku kerja. Menurut Muchlas (2005) kepribadian 

didefinisikan sebagai gabungan dari semua cara dimana individu bereaksi dan 

berinteraksi dengan orang-orang lain, atau kadang-kadang didefinisikan 

sebagai organisasi internal dari proses psikologi dan kecenderungan perilaku 

seseorang. Kepribadian seseorang sangat berkaitan dan berpengaruh dengan 

kinerja seseorang, karena tipe kepribadian masing-masing orang berbeda 
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maka hasil kerjanyapun berbeda-beda. Begitu pula pada kinerja yang dimiliki 

oleh seorang perawat dalam menjalankan tugasnya. Perawat dengan 

pekerjaannya yang berat mungkin saja menemukan masalah yang berkaitan 

dengan fisik maupun psikis. Tentu saja keduanya akan berakibat pada 

kinerjanya. Kepribadian dapat mendorong menuju perilaku yang diinginkan. 

Dinyatakan melalui sikap dan mempunyai arti yang penting dalam perilaku 

organisasional, karena pegawai atau perawat dirumah sakit yang sikapnya 

positif terhadap pekerjaannya cenderung menghasilkan kinerja yang lebih 

baik daripada perawat yang sikapnya netral atau negatif terhadap 

pekerjaannya 

Terdapat beberapa teori kepribadian dan salah satu teori kepribadian 

yang pada beberapa dekade terakhir menjadi bahasan unik para ilmuan untuk 

dikaji lebih dalam yaitu adalah big five model yang merupakan teori 

kepribadian dimana teori ini terdiri dari lima faktor guna menganalisis 

kepribadian seseorang. Terdapat beberapa faktor dalam big five model, yang 

digunakan untuk menggolongkan kepribadian, yaitu extraversion 

(ekstraversi), emotional stability (stabilitas emosi) atau neuroticsm (neurosis), 

agreeableness (mudah bersepakat), conscientiousness (ketelitian), openness 

to experience (terbuka terhadap hal-hal baru) (Ivancevich, 2008). Big five 

model  merupakan teori kepribadian yang sederhana dan sering digunakan 

untuk mengukur kepribadian seseorang. 

Menurut Robbins (2001) Disamping memberikan suatu kerangka 

kepribadian yang menjadi satu, riset mengenai big five model juga telah 
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menemukan hubungan yang penting antara dimensi kepribadian dan kinerja 

pada pekerjaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Natalia dan Agustini 

(2015) mendapati bahwa big five personality berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perawat dengan arah positif. Dengan nilai rata-rata pada dimensi 

kinerja, yakni kedisiplinan dan kerjasama memiliki nilai sangat tinggi. 

Perawat dalam menyelesaikan tugasnya dituntut untuk bekerjasama dalam 

sebuah tim dan memiliki kedisiplinan sehingga kepribadian yang dimiliki 

oleh seorang karyawan sangat mempengaruhi kinerjanya, baik secara individu 

maupun secara tim. 

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Widhiastuti (2013) terdapat 

pengaruh dari dimensi big five terhadap kinerja namun dari kelima dimensi 

big five tersebut hanya terdapat dua dimensi saja yang mempengaruhi kinerja 

PNS, yaitu dimensi conscientiousness dan openness to experience. Berbeda 

halnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Barrick (1991) 

bahwa hanya dimensi extraversion dan conscientiousness lah yang 

berpengaruh terhadap kinerja manajer. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk 

mengetahui bagaimana kepribadian berdasarkan big five model 

mempengaruhi kinerja dan dimensi mana sajakah yang memiliki pengaruh 

terhadap kinerja pada perawat RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo, sebab 

dimensi-dimensi dalam big five model dapat menjadi menjadi prediktor 

terhadap kinerja perawat. 

Dari uraian diatas, organisasi yang bergerak pada bidang kesehatan 

dalam hal ini RSUD. Prof Dr. Margono Soekarjo untuk terus meningkatkan 
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kinerjanya agar tetap mampu memberikan pelayanan terbaik bagi penerima 

jasa atau pasien. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap kinerja 

rumah sakit adalah kepribadian perawat yang bekerja pada instansi atau 

lembaga tersebut. Maka atas dasar itulah, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan kepribadian dengan judul “pengaruh 

kepribadian terhadap kinerja pada perawat RSUD. Prof Dr. Margono 

Soekarjo Purwokerto (studi big five model sebagai antaseden variabel 

kinerja). 

B. Perumusan Masalah   

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan, masalah 

penelitain dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah kepribadian berdasarkan big five model berpengaruh terhadap 

kinerja pada perawat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto? 

2. Apakah oppeness to experience berpengaruh terhadap kinerja pada 

perawat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto? 

3. Apakah conscientiousness berpengaruh terhadap kinerja pada perawat 

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto? 

4. Apakah extraversion berpengaruh terhadap kinerja pada perawat RSUD 

Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto? 

5. Apakah agreeableness berpengaruh terhadap kinerja pada perawat RSUD 

Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto? 

6. Apakah neuroticsm berpengaruh terhadap kinerja pada perawat RSUD 

Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka penelitian 

ini mempunyai beberapa tujuan yang akan dicapai yaitu: 

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kepribadian 

berdasarkan big five model terhadap kinerja pada perawat di RSUD Prof. 

Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. 

2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh openness to experience 

terhadap kinerja pada perawat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 

Purwokerto. 

3. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh conscientiousness 

terhadap kinerja pada perawat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 

Purwokerto. 

4. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh extraversion terhadap 

kinerja pada perawat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. 

5. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh aggreableness 

terhadap kinerja pada perawat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 

Purwokerto. 

6. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh neuroticsm terhadap 

kinerja pada perawat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Manfaat praktis 

Menjadi bahan masukan bagi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 

Purwokerto untuk menganalisa dan mengevaluasi proses kinerja pegawai 

dan sebagai bahan pertimbangan dalam membentuk persepsi tentang 

variabel kepribadian, yang meliputi big five model yang berpengaruh 

terhadap kinerja perawat 

2. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian dapat menjadi bahan pemikiran yang memperkaya 

khasanah penelusuran dan pengembangan riset perilaku organisasional dan 

manajemen sumber daya manusia terutama pembahasan big five model dan 

kinerja dalam penerapan di organisasi. 
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