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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Rumah sakit adalah suatu organisasi pada umumnya yang membutuhkan

sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Tanpa tenaga kerja kegiatan

produksi perusahaan tidak akan terlaksana. Manajer sumber daya manusia perlu

mengembangkan program yang mampu mengkaitkan kontribusi karyawan

dengan kesuksesan organisasi. Pihak manajemen harus memonitor kinerja

karyawan dan juga memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk

memotivasi karyawan dalam melaksanakan aktivitas kerjanya. Pentingnya SDM

yang terdidik, berkualitas, dan profesional merupakan faktor pendukung utama

bagi peningkatan kinerja dalam pengembangan suatu organisasi atau perusahaan.

Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka perusahaan membutuhkan sistem

yang baik pula.

Kinerja merupakan hasil kerja atau karya yang dihasilkan oleh masing-

masing karyawan untuk membantu dalam mencapai dan mewujudkan tujuan

badan usaha atau rumah sakit. Menurut Mangkunegara (2001), kinerja adalah

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai seorang pegawai

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya. Seseorang akan mendambakan penghargaan terhadap hasil

pekerjaannya dan mengharapkan imbalan yang adil.
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Lebih lanjut kinerja karyawan akan mencapai hasil yang lebih maksimal

apabila didukung dengan knowledge yang dimiliki. Setiap karyawan diharapkan

terus menggali pengetahuannya dan tidak hanya tergantung atau terpaku pada

sistem yang ada. Dapat dikatakan bahwa setiap karyawan mempunyai peran di

dalam meningkatkan perusahaannya. Peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan

organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu personal

knowledge, job procedure dan motivasi (Kosasih: 2007).

Personal knowledge (Kosasih: 2007) adalah pengetahuan yang diperoleh

karyawan berupa pengalaman baik dari kejadian sehari-hari ataupun dari sumber

lainnya. Pengalaman yang diperoleh setiap karyawan tentunya berbeda-beda

berdasarkan situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi, proses memperoleh

pengetahuan dan kemampuan selama periode tertentu dengan melihat dan

melakukan hal-hal daripada belajar.

Job procedure (Kosasih: 2007) adalah tanggung jawab atau tugas yang

harus dijalankan oleh karyawan berdasarkan Standar Operation Procedure

(SOP) yang ada, sifatnya formal atau perintah resmi melakukan suatu pekerjaan

dan sistematis yang mudah untuk dikomunikasikan. Penerapan job procedure

diperoleh dalam bentuk tulisan atau pernyataan yang didokumentasikan sehingga

setiap karyawan dapat mempelajarinya secara independent. SOP atau prosedur

pelaksanaan dasar dibuat untuk mempertahankan kualitas dan hasil kerja, dimana

tugas-tugas akan semakin mudah dikerjakan.
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Menurut Buhler (2004) “Motivasi pada dasarnya adalah proses yang

menentukan seberapa banyak usaha yang akan dicurahkan untuk melaksanakan

pekerjaan. Motivasi atau dorongan untuk bekerja ini sangat menentukan bagi

tercapainya tujuan. Untuk itu manusia harus dapat menumbuhkan motivasi kerja

setinggi-tingginya bagi para karyawan dalam perusahaan”.

Memberikan motivasi agar dicapai kinerja yang baik bagi karyawan

adalah merupakan kewajiban bagi pimpinan. Pimpinan harus dapat mengambil

kebijaksanaan untuk membantu mewujudkan kebutuhan-kebutuhan karyawannya

agar terjalin hubungan yang sangat baik di antara keduanya sehingga dapat

mempengaruhi kinerja bawahan. Tiap kegiatan yang dilakukan karyawan

didorong oleh kekuatan diri orang tersebut. Kekuatan pendorong inilah yang

disebut motivasi yang membuat orang memulai, melaksanakan dan

mempertahankan kegiatan tersebut.

Dalam pemahaman motivasi Herzberg. Teori yang dikembangkannya

dikenal dengan “Model Dua Faktor” dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan

faktor hygiene atau pemeliharaan. Menurut teori ini yang dimaksud faktor

motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik,

yang berarti bersumber dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan

faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber

dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang.

Kinerja karyawan akan meningkat jika  faktor ekstrinsik  seperti gaji,

keamanan dan kondisi kerja aman serta hubungan rekan kerja dan atasan baik
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yang diberikan perusahaan telah memadai. Pihak pimpinan harus menyediakan

faktor intrinsik atau penggerak motivator seperti prestasi, pengakuan, tanggung

jawab dan pengembangan kesempatan untuk maju. Bila hal ini mendapat

perhatian dari perusahaan akan memberikan tingkat kinerja yang tinggi (Griffin,

2006).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu dari Kosasih

(2007), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Knowledge Management

Terhadap Kinerja Karyawan: Studi Kasus Departemen Front Office Surabaya

Plaza Hotel. Kelemahan dalam penelitian terdahulu adalah jumlah sampel yang

kecil dan hanya terbatas pada salah satu departemen sehingga tidak

memungkinkan untuk melakukan generalisasi.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada obyek, waktu

penelitian, variabel serta metode analisisnya. Variabel yang diukur dalam

penelitian terdahulu adalah personal knowledge, job procedure dan technology.

Sedangkan variabel dalam penelitian ini adalah personal knowledge, job

procedure, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Hasil penelitian terdahulu

menjelaskan job procedure tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja

karyawan, faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja adalah technology.

Penelitian terdahulu dilaksanakan terhadap karyawan Departemen Front Office

Surabaya Plaza Hotel pada September 2007 dengan menggunakan metode

analisis Structural Equation Modeling (SEM) sedangkan pada penelitian ini pada
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karyawan Rumah Sakit Islam Purwokerto pada Januari 2011 dan menggunakan

metode analisis regresi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti  mengambil judul

“Pengaruh Personal Knowledge, Job Procedure dan Motivasi Intrinsik dan

Motivasi Ekstrinsik Terhadap Kinerja Paramedis Rumah Sakit Islam

Purwokerto“.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah tersebut di atas dalam

penelitian ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah terdapat pengaruh antara personal knowledge, job procedure, motivasi

intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap kinerja paramedis pada Rumah Sakit

Islam Purwokerto.

1.3. Pembatasan Masalah

1. Responden adalah paramedis Rumah Sakit Islam Purwokerto.

2. Penelitian ini dibatasi pada personal knowledge, job procedure, motivasi

intrinsik, motivasi ekstrinsik dan  kinerja paramedis  Rumah Sakit Islam

Purwokerto.

3. Lokasi penelitian bertempat di Rumah Sakit Islam Purwokerto.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh personal knowledge terhadap kinerja paramedis

pada Rumah Sakit Islam Purwokerto.
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2. Untuk mengetahui pengaruh job procedure terhadap kinerja paramedis pada

Rumah Sakit Islam Purwokerto.

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi intrinsik terhadap kinerja paramedis

pada Rumah Sakit Islam Purwokerto.

4. Untuk mengetahui pengaruh motivasi ekstrinsik terhadap kinerja paramedis

pada Rumah Sakit Islam Purwokerto.

5. Untuk mengetahui pengaruh personal knowledge, Job procedure, motivasi

intrinsik dan motivasi ekstrinsik secara simultan terhadap kinerja paramedis

pada Rumah Sakit Islam Purwokerto.

1.5. Manfaat penelitian

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi rumah sakit

untuk dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja paramedis dan

karyawan lain sehingga ikut membantu pengembangan di masa datang.

2. Memberikan sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di

bidang peningkatan sumber daya manusia pada umumnya dan khususnya

pada divisi sumber daya manusia pada Rumah Sakit Islam Purwokerto.

3. Bagi peneliti sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama

studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan

untuk menyelesaikan tugas guna syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
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