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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Suatu organisasi didirikan dengan alasan bahwa organisasi dapat 

mencapai sesuatu yang tidak dapat secara individu atau perorangan. Di dalam 

organisasi terdapat sekumpulan orang yang bergabung dengan tujuan yang 

sama, serta berusaha secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. 

Salah satu institusi yang menyediakan jasa pelayanan adalah rumah 

sakit. Rumah sakit merupakan sebuah institusi perawatan kesehatan 

profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga 

ahli kesehatan lainnya. 

Meningkatnya pengetahuan dan teknologi yang sedemikian cepat 

dalam segala bidang kehidupan masyarakat berpengaruh pula terhadap 

meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan termasuk 

pelayanan kesehatan. 

Rumah sakit memiliki tanggung jawab yang besar serta tuntutan yang 

tinggi dari para pelanggan. Salah satu tuntutan yang harus diperhatikan adalah 

pelayanan prima yang mengedepankan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

Sebagai salah satu orang yang berhubungan langsung dengan pasien maupun 

keluarganya, perawat dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

pasien dengan memahami dan mengerti betul segala kebutuhan pasien. 
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Pada tahun 1985, “The American Association Colleges of Nursing” 

mengidentifikasi 7 nilai-nilai esensial dalam praktek keperawatan profesional, 

yaitu: Aesthetics (keindahan), Altruism (mengutamakan orang lain), Equality 

(kesetaraan), Freedom (Kebebasan), Human dignity (Martabat manusia), 

Justice (Keadilan), dan Truth (Kebenaran) (http://www.askep-

askeb.cz.cc/2010/01/etik-dan-moral-dalam-praktek.html. 

Di lain pihak, rumah sakit pun menuntut perawat untuk memberikan 

pelayanan yang profesional pada pasien. Akan tetapi, tidak jarang pihak 

manajemen rumah sakit dan perawat memiliki pandangan yang berbeda 

terhadap pemberian pelayanan. Adanya perbedaan pandangan dan konflik 

dalam organisasi tidak bisa dihindari karena selama ada aktivitas dalam 

organisasi maka selama itu pula konflik akan muncul (Wirawan, 2010).  

Dalam sebuah  instansi kesehatan seperti rumah sakit juga tidak lepas 

dari konflik. Adanya interaksi antar pegawai, pegawai dengan atasannya, 

maupun interaksi pegawai dengan pasien maupun keluarga pasien seringkali 

memicu timbulnya konflik. 

Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk 

perasaan diabaikan, disepelekan,  tidak dihargai, ditinggalkan, dan juga 

perasaan jengkel karena kelebihan beban kerja. Keadaan tersebut akan 

mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan kegiatannya secara langsung, 

dan dapat menurunkan produktivitas kerja organisasi secara tidak langsung 

dengan melakukan banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.  

Dalam suatu organisasi,  kecenderungan terjadinya  konflik, dapat disebabkan  
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oleh suatu perubahan  secara tiba-tiba, antara lain: kemajuan teknologi baru, 

persaingan ketat, perbedaan kebudayaan dan sistem nilai, serta berbagai 

macam  kepribadian  individu (http://subektiheru.blogspot.com/2008/03/ 

manajemen-konflik.html). 

Setiap orang mempunyai empat kebutuhan dasar psikologis yang bisa 

mencetuskan konflik bila tidak terpenuhi, yaitu keinginan untuk dihargai, 

keinginan memegang kendali, keinginan memiliki harga diri, dan keinginan 

untuk konsisten. Konflik akan semakin sering terjadi apabila kebutuhan dasar 

psikologis tersebut tidak terpenuhi dan manusia akan memberikan reaksi 

membalas, mengucilakn diri, atau mengajak bekerja sama (Pickering, 2006). 

Rumah Sakit Ananda sebagai salah satu  instansi pelayanan kesehatan 

swasta di Purwokerto juga tak lepas dari adanya konflik. Konflik yang terjadi 

adalah konflik interpersonal khususnya pada bagian keperawatan. Pada 

wawancara awal yang dilakukan terhadap Supervisor Bagian Keperawatan, 

konflik yang dialami oleh perawat tidak hanya dengan pasien, dokter, dan 

sesama perawat tetapi juga dengan pihak manajemen. Pihak manajemen 

menuntut kinerja yang maksimal dari perawat. Manajemen tidak 

menginginkan ada komplain dari pasien ataupun keluarganya mengenai 

pelayanan. Sementara itu bagian keperawatan yang terjun langsung menangani 

pasien masih sering mendapat komplain dari pasien. Para perawat mengaku 

sudah berusaha keras memberikan pelayanan terbaik tetapi kompensasi yang 

diterimanya tidak sesuai dengan beban kerja yang berat. Dalam hal ini perawat 

mengaku tidak berdaya melawan pihak manajemen. Perawat hanya bisa 
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mengajukan rancangan proposal untuk perbaikan kesejahteraan, tetapi apabila 

tidak dihiraukan oleh pihak manajemen maka perawat tidak dapat berbuat apa-

apa dan perawat tidak berani berkomunikasi langsung dengan pihak 

manajemen. Akibatnya banyak pegawai yang tidak kuat bekerja di sana dan 

memutuskan untuk mengundurkan diri.  

Pekerjaan seorang perawat memang sangatlah berat. Di satu sisi, 

seorang perawat harus menjalankan tugas yang menyangkut kelangsungan 

hidup pasien yang dirawatnya. Di sisi lain, keadaan psikologis perawat sendiri 

juga harus tetap terjaga. Kondisi seperti inilah yang dapat menimbulkan rasa 

tertekan pada perawat, sehingga ia mudah sekali mengalami stres. Krisnanto, 

Dewi KS, dan Dewi EK (2007) dalam penelitiannya mengemukakan tiga 

faktor yang  sangat berperan menjadi penyebab stress pada perawat yaitu sikap 

kerja, faktor karakteristik pengalaman, serta dukungan sosial yang meliputi 

bahaya atau resiko kerja dan interaksi dengan keluarga. 

Sejalan dengan pendapat Andarika (2004) yang menyatakan bahwa 

ada hubungan negatif yang signifikan antara dukungan sosial dengan burnout 

pada perawat putri. Semakin tinggi dukungan sosial, maka semakin rendah 

burnout pada perawat putri. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah 

dukungan sosial maka semakin tinggi burnout pada perawat putri. 

Sementara itu dari wawancara yang dilakukan terhadap Manager 

Rumah Sakit Ananda , pihak manajemen merasa bahwa kinerja perawat belum 

maksimal dan masih jauh dari harapan manajemen, sehingga belum pantas 

mendapatkan kompensasi yang lebih. Perawat masih banyak menerima 
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komplain dari pelanggan. Apabila perawat tidak betah bekerja di tempat 

tersebut, pihak manajemen mempersilahkan perawat tersebut keluar untuk 

mencari pekerjaan di tempat lain dan pihak rumah sakit akan membuka 

lowongan baru untuk perawat. Akan tetapi lain halnya apabila perawat 

tersebut mampu bekerja sesuai harapan, maka pihak manajemen akan 

berusaha mempertahankannya. 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sasmitaningrum (2008) 

menyebutkan bahwa peresepsi seseorang terhadap manajemen konflik 

berpengaruh terhadap loyalitas kerja seseorang. Apabila ia memandang positif 

terhadap manajemen konflik maka individu tersebut memiliki loyalitas yang 

tinggi terhadap pekerjaannya. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Perawat Rumah Sakit 

Ananda, permasalahan lain yang sering dijumpai di bagian keperawatan 

adalah terjadi perbedaan pendapat mengenai cara menangani pasien. Masing-

masing merasa bahwa caranya adalah yang paling benar. Hal ini berakibat 

timbulnya cekcok antar perawat dan tidak ada komunikasi diantara mereka 

untuk beberapa waktu.  

Adanya gesekan-gesekan seperti ini apabila dibiarkan berlarut-larut 

dapat membawa dampak negatif pada organisasi itu sendiri. Kegiatan 

pelayanan publik akan terhambat. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah 

pasien. Konflik dalam organisasi nyatanya tidak hanya berdampak pada 

orang-orang di adalam organisasi tetapi pada orang-orang di luar organisasi, 

terutama pada instansi kesehatan seperti rumah sakit. Rumah sakit merupakan 
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tempat pelayanan publik dimana kepentingan pasien menjadi prioritas utama. 

Tetapi dengan adanya konflik yang terjadi dalam organisasi dapat 

menghambat kegiatan pelayanan publik.  

Sebenarnya konflik dapat memiliki konsekuensi yang positif maupun 

negatif, tergantung bagaimana konflik tersebut dikelola. Oleh karena itu  

konflik harus dikelola sehingga keuntungan-keuntungan dapat dipertahankan 

dan akibat-akibat negatifnya dapat diminimalisir. Menurut Hartatik (dalam 

Sasmitaningrum, 2008), pegawai yang terlibat dalam konflik secara tipikal 

mengalami tekanan (stress), mengalami frustasi yang ada akhirnya akan 

menurunkan efektivitas kerja, melemahkan perhatian terhadap pekerjaan serta 

menciptakan apatisme terhadap pekerjaan.  

Sebagaimana yang dikemukakan (Anoraga, 2006) bahwa mengelola 

konflik merupakan kewajiban agar konflik yang ada tidak mempunyai 

konsekuensi yang negatif. Tetapi konflik yang ada justru mempunyai 

konsekuensi yang positif bagi kelangsungan hidup suatu organisasi agar tetap 

bersaing dalam laju globalisasi. Konflik organisasi tidak harus menyebabkan 

karyawan menjadi stres tetapi memberi rasa percaya diri dalam menghadapi 

konflik dan melihat konflik sebagai komoditas yang dapat dikelola. 

Menghadapi konflik yang dialami dalam bekerja, perawat memiliki 

cara sendiri sedalam memanage konflik. Robbins (1996) menyatakan lima 

gaya dalam manajemen konflik yaitu bersaing, berkolaborasi, menghindar, 

mengakomodasi, dan berkompromi. Dari wawancara yang dilakukan terhadap 

salah satu perawat Rumah Sakit Ananda dikatakan bahwa sebagian perawat di 
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Rumah Sakit Ananda memilih menyelesaikan konflik yang dialaminya dengan 

cara menghindar antara lain dengan memilih keluar dari pekerjaan atau 

memendam sendiri masalah yang dialaminya dalam bekerja. Akan tetapi ada 

juga yang memilih gaya mengakomodasi yaitu dengan tetap bekerja di tempat 

tersebut dengan konsekuensi menerima apapun keputusan dari manajemen.  

Sementara itu berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 

Supervisor Perawat diketahui bahwa beberapa perawat, terutama perawat 

muda yang baru bekerja di rumah sakit sering kali berkonflik dengan pasien. 

Pasien mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh perawat. Perawat 

dianggap tidak mampu memberikan pelayanan yang memuaskan. Para 

perawat ini memilih untuk memendam sendiri masalahnya padahal perawat 

tersebut tidak bisa mengatasinya sendiri. Perawat tersebut tidak mencoba 

untuk mendiskusikannya dengan rekan kerja ataupun seniornya sehingga 

perawat senior menganggap semua baik-baik saja. Tetapi yang terjadi 

kemudian adalah muncul masalah di belakang. Dalam kasus ini komunikasi 

yang terjalin dengan rekan kerja tidak berjalan dengan lancar. Wirawan (2010) 

mengungkapkan bahwa persepsi terhadap konflik, kepribadian, kekuasaan dan 

pola komunikasi dapat mempengaruhi individu dalam memilih gaya 

manajemen konflik. 

Hidayat (2010) dalam penelitian menunjukkan bahwa komunikasi 

antarpribadi mempunyai peran sebagai solusi konflik pada hubungan 

persahabatan remaja SMU Negeri 7 Medan. Hal ini terbukti dengan cara 

melakukan komunikasi antarpribadi dengan sikap kesediaan membuka diri, 
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rasa empati yang tinggi terhadap sahabatnya, sikap saling mengahargai, sikap 

positif dan mendukung terhadap sahabatnya. Maka komunikasi antarpribadi 

efektif yang terjalin dapat dijadikan solusi dalam menyelesaikan masalah pada 

suatu hubungan persahabatan. 

Selain itu, Ariani dan Chasmi (2011) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa suatu pendekatan yang digunakan individu dalam menentukan gaya 

manajemen konflik adalah kualitas komunikasi. 

Organisasi merupakan wadah kerjasama antar manusia yang 

didalamnya terjalin komunikasi antar manusia. Dalam konteks tersebut para 

anggota dan pimpinan organisasi melaksanakan komunikasi antar pribadi. 

Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi sangatlah penting 

dalam suatu kehidupan berorganisasi, bahkan menjadi tuntutan. Komunikasi 

dalam organisasi menjadi titik sentral dalam menciptakan situasi dan 

lingkungan yang kondusif, menjalin komunikasi berkesinambungan, 

meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan citra baik perusahaan/ 

organisasi bahkan membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran 

suatu produk/jasa. Tujuan komunikasi yang terjalin dalam organisasi adalah 

untuk membentuk saling pengertian (mutual understanding) sehingga terjadi 

kesetaraan kerangka referensi (frame of references) dan kesamaan pengalaman 

(field of experience) diantara anggota organisasi (Rahmanto, 2004). 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk 

mengambil judul Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Gaya 

Manajemen Konflik pada Perawat Rumah Sakit Ananda Purwokerto.  
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik suatu 

rumusan permasalahan yaitu apakah ada pengaruh komunikasi interpersonal 

terhadap gaya manajemen konflik pada perawat Rumah Sakit Ananda 

Purwokerto? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mengkaji pengaruh komunikasi interpersonal terhadap gaya 

manajemen konflik pada perawat Rumah Sakit Ananda Purwokerto. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk memperluas pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan 

psikologi industri dan organisasi pada khususnya tentang pengaruh 

komunikasi interpersonal terhadap gaya manajemen konflik pada perawat 

Rumah Sakit Ananda Purwokerto. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dalam usaha 

pengembangan organisasi dengan memperhatikan kebutuhan dan 

kepentingan karyawan, sehingga akan terwujud lingkungan kerja 

yang kondusif. 
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b. Bagi Karyawan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan baik secara 

langsung maupun tidak langsung pada karyawan khususnya 

tentang pengaruh komunikasi interpersonal terhadap gaya 

manajemen konflik pada perawat Rumah Sakit Ananda 

Purwokerto. 
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