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1.1

Latar Belakang Masalah
Pemerintah membuat program pembangunan kesehatan yang memiliki

tujuan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan setara, namun
tujuan tersebut masih belum berjalan secara optimal karena banyak pelayanan
rumah sakit di Indonesia yang belum mencapai kualitas optimal. Sebab dalam
dunia jasa pelayanan kesehatan bukan hanya diperlukan peningkatan kuantitas
serta kualitas pada bidang tersebut saja tetapi juga perlu adanya ilmu terapan
manajemen yang dapat menggerakkan seluruh sumber daya manusia hingga hal
tersebut akan mencapai sebuah pencapaian kinerja yang baik serta menghasilkan
prestasi kerja mumpuni pada karyawannya.
Rumah sakit merupakan satu dari beberapa instansi penyedia pelayanan
kesehatan yang mempunyai andil sangat besar dan memiliki beberapa komponen
yang kompleks dari keseluruhan sumber daya manusia (SDM) baik umum
maupun individual atau terikat (Darmawan,2008:19). Hal tersebut perlu untuk
disadari bahwasanya keberhasilan suatu instansi seperti rumah sakit ialah
dikarenakan sumber daya manusia dan dikatakan sebagai sebuah asset serta
investasi tenaga terampil (Adam, 2014)
Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dicapai melalui upaya
pengembangan sumber daya manusia yang terarah dan terencana. Upaya
pengembangan sumber daya manusia ini merupakan kegiatan yang harus
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dilakukan oleh setiap organisasi agar kemampuan serta sikap sumber daya
manusia semakin meningkat sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan kebutuhan
perusahaan. Program pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan
dengan berbagai cara, antara lain dengan gaya kepemimpinan, motivasi, disiplin,
reward dan kondisi kerja. Salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan
kualitas sumber daya manusia adalah melaksanakan peraturan dan disiplin yang
tinggi oleh setiap karyawan, seperti yang diterapkan oleh RS Graha Husada
Jepara. Melaksanakan peraturan dan prestasi kerja yang tinggi salah satunya
adalah dengan absensi kerja. disiplin kerja merupakan perasaan taat dan patuh
terhadap nilai-nilai yang dipercayakan termasuk melakukan pekerjaan tertentu
yang dianggap menjadi tanggung jawabnya.
Prestasi kerja sebenarnya adalah salah satu faktor dalam rangka
mengembangkan organisasi yang efektif dan efisien. Organisasi yang melakukan
penilaian prestasi kerja sama artinya dengan yang telah memanfaatkan SDM nya
dengan baik. Prestasi kerja karyawan merupakan hasil kerja dari karyawan pada
waktu tertentu dibandingkan dengan bermacam kemungkinan, seperti standar,
target atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan telah disepakati.
Hasibuan (2007: 94) menyatakan prestasi kerja merupakan hasil kerja yang
dicapai dalam melakukan tugas-tugas yang ditugaskan untuk itu didasarkan pada
keterampilan, pengalaman dan keseriusan dan waktu. Sementara itu, Robbins
(2003) menjelaskan prestasi kerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan
yang dilakukan pegawai dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan.
Berdasarkan pengertian bahwa hal itu dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja
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karyawan berkaitan erat dengan pekerjaan seseorang pada suatu organisasi, hasil
kerja tersebut dapat berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu.
Fenomena mengenai prestasi kerja pada tempat penelitian menunjukan
bahwasanya menunjukan beberapa keluhan . Menurut catatan pada bidang
Kesekretariatan Humas Kepegawaian Rumah Sakit Graha Husada Jepara
menunjukkan bahwa prestasi kerja non-medis pada periode 2016-2018 , seperti
terlihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 1.1
Catatan Presentase dalam kategori Prestasi Kerja
Non Medis RS Graha Jepara Tahun 2016-2018
TAHUN
KETERANGAN
2016
2017
2018
Perlu Diperbaiki
44 (58%)
71 (74%)
Cukup
31 (60%)
Baik
65 (24%)
20 (41%)
29 (31%)
Sangat Baik
Sumber : Kesekretariatan RS Graha Husada Jepara, 2019

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwasanya pada
tahun 2018 dan 2019 terjadinya peningkatan perlunya terjadi peningkatan keluhan
yang terjadi dalam hal prestasi kerja pada RS Graha Husada Jepara dari yang
hanya sebesar 58% menjadi 74%. Hal ini dikategorikan mengalami peningkatan
yang cukup fluktuatif mengetahui bahwasanya masih belum mumpuni atau masih
rendahnya prestasi kerja yang dapat mengakibatkan terganggunya beberapa sektor
pelayanan karyawan terhadap pasien tersebut . Fenomena tersebut dapat dikatakan
yakni masih belum optimalnya prestasi kerja karyawan pada RS Graha Husada
Jepara
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Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari
keterampilan, sifat dan sikap yang mendasari perilaku seseorang kepemimpinan
yang dapat meningkatkan prestasi kerja pegawai yang menyesuaikan gaya,
keadaan maupun pada setiap kondisi lingkungan tempat kerja. Hal itu
memunculkan kerjasama yang baik antara pemimpin dan karyawan dapat lebih
meningkatkan prestasi dalam melaksanakan tanggung jawab. Gaya kepemimpinan
yang tepat akan memacu semangat dan kegairahan karyawan dalam bekerja
sehingga dapat meningkatkan perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari
falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin
ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. (Kartono 2010:48)
Menurut Agustina dan Harbelia (2018) telah meneliti pengaruh gaya
kepemimpinan

terhadap

prestasi

kerja

yang

menyatakan

bahwa

gaya

kepemimpinan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap prestasi kerja.
Penelitian lain dilakukan Widiartana Wayan (2016) menyatakan hasil penelitian
variabel gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap prestasi kerja
karyawan, artinya dalam gaya kepemimpinan masih kurangnya komunikasi serta
pendekatan terhadap seluruh karyawan.
Motivasi adalah suatu kondisi dimana meningkatkan pribadi seseorang
mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna
mencapai tujuan organisasi, motivasi menjadi sangat penting dikarenakan
tujuannya adalah untuk meningkatkan kedisiplinan dan sebisa mungkin
menurunkan maupun memperkecil tingkat absensi terhadap karyawan (Sunyoto
2012 ). Penelitian yang dilakukan oleh Suwendra I Wayan, dkk (2016) pengaruh
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motivasi kerja Ada pengaruh secara positif dan signifikan motivasi kerja terhadap
prestasi kerja karyawan pada Hotel Naya Gawana Resort & Spa. Penelitian lain
dilakukan oleh Yensy (2010) menyatakan hasil penelitian variabel motivasi tidak
berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan, artinya jika motivasi kerja
karyawan semakin tinggi maka belum tentu meningkatkan prestasi para
karyawannya.
Disiplin adalah suatu sikap, tingkah laku dan peraturan yang sesuai baik
tertulis maupun tidak tertulis secara penuh kesadaran dan kesediaan pada
seseorang guna menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang
berlaku (Hasibuan 2012: 94) . Dari hasil penelitian menyatakan adanya pengaruh
positif variabel disiplin kerja terhadap prestasi kerja karyawan Repi dkk (2016).
Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang di lakukan
oleh Parerung (2014) yang mendapatkan hasil tidak signifikan .
Reward merupakan hadiah, imbalan dan penghargaan atas suatu dan
menguntungkan bagi perusahaan yang diberikan pada karyawan sebagai bentuk
apresiasi karena telah menunjukkan kinerja mumpuni bagi tenaga yang sudah
dapat menunjukkan prestasi kerjanya secara baik (Handoyo, 2015:75). Penelitian
yang dilakukan oleh Milanie Feby (2018) menyatakan hasil penelitian bahwa
reward berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan pada Al-Jazeerah Resto &
Café Medan.
Kondisi Kerja merupakan kondisi dimana penataan suasana dan ruang
kerja

mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, aman dan tentram

(Parlinda, 1993). Tempat kerja yang baik tentu saja akan memberikan rasa puas
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dan memacu timbulnya motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan
benar sehingga dapat memiliki hasil kinerja yang tinggi sehingga memberikan
pengaruh positif pada karyawan untuk bekerja secara maksimal dan mampu
berkonsentrasi terhadap penyelesaian tugas sesuai jadwal dan target perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Fuadati Lilis (2009) kondisi kerja berpengaruh
terhadap prestasi kerja. Penelitian lain Soegoto (2015) Secara parsial hanya
Kondisi Kerja yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap prestasi.
Prestasi kerja sebenarnya adalah salah satu faktor dalam rangka
mengembangkan organisasi yang efektif dan efisien. Organisasi yang melakukan
penilaian prestasi kerja sama artinya dengan yang telah memanfaatkan SDM nya
dengan baik. Prestasi kerja karyawan merupakan hasil kerja dari karyawan pada
waktu tertentu dibandingkan dengan bermacam kemungkinan, seperti standar,
target atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan telah disepakati.
Hasibuan (2007: 94) menyatakan prestasi kerja merupakan hasil kerja yang
dicapai dalam melakukan tugas-tugas yang ditugaskan untuk itu didasarkan pada
keterampilan, pengalaman dan keseriusan dan waktu. Sementara itu, Robbins
(2003) menjelaskan prestasi kerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan
yang dilakukan pegawai dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan.
Berdasarkan pengertian bahwa hal itu dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja
karyawan berkaitan erat dengan pekerjaan seseorang pada suatu organisasi, hasil
kerja tersebut dapat berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian
dengan

judul

"PENGARUH

GAYA

KEPEMIMPINAN,

MOTIVASI,
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DISIPLIN, REWARD DAN KONDISI KERJA TERHADAP PRESTASI
KERJA KARYAWAN RS GRAHA HUSADA JEPARA"

1.2

Ruang Lingkup
Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis hanya membatasi ruang
lingkup penelitian ini pada masalah yang berhubungan dengan pengaruh
gaya kepemimpinan, motivasi, disiplin, reward dan kondisi kerja terhadap
prestasi kerja pada rumah sakir RS Graha Husada Jepara. Penelitian ini
dilakukan terhadap karyawan khusus ruang lingkup bagian Non Medis pada
RS Graha Husada Jepara.

1.3

Rumusan Masalah
Penelitian ini secara umum untuk memberikan gambaran yang benar serta
arah yang jelas dalam pelaksanaan penelitiaan ini, maka perlu dirumuskan
tujuan yang akan dicapai dengan pertanyaan sebagai berikut:
1.

Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap prestasi kerja
karyawan RS Graha Husada Jepara?

2.

Apakah motivasi berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan RS
Graha Husada Jepara?

3.

Apakah disiplin berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan RS
Graha Husada Jepara?

4.

Apakah reward berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan RS
Graha Husada Jepara?
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5.

Apakah kondisi kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja
karyawan RS Graha Husada Jepara?

6.

Apakah gaya kepemimpinan, motivasi, disiplin, reward dan kondisi
kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi kerja RS
Graha Husada Jepara?

1.4

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1.

Menganalisa pengaruh gaya kepemimpinan terhadap prestasi kerja
karyawan di RS Graha Husada Jepara.

2.

Menganalisa pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja karyawan
di RS Graha Husada Jepara.

3.

Menganalisa pengaruh disiplin terhadap prestasi kerja karyawan di
RS Graha Husada Jepara.

4.

Menganalisa pengaruh reward terhadap prestasi kerja karyawan di
RS Graha Husada Jepara.

5.

Menganalisa pengaruh kondisi kerja terhadap prestasi kerja
karyawan di RS Graha Husada Jepara.

6.

Menganalisa pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, disiplin,
reward dan kondisi kerja secara bersama-sama terhadap prestasi
kerja karyawan di RS Graha Husada Jepara.
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1.5

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun
secara praktis

1.5.1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai
gaya kepemimpinan, motivasi, disiplin, reward dan kondisi kerja terhadap
prestasi kerja karyawan pada rumah sakit RS Graha Husada Jepara dan
dapat meningkatkan kemampuan untuk menerapkan teori yang diperoleh
semasa perkuliahan, khususnya konsentrasi manajemen perusahaan

1.5.2. Manfaat Praktisi
a.

Bagi Perusahan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai early warning
system bagi pihak perusahaan sebelum mengalami likuidasi atau
kebangkrutan.

b.

Bagi Investor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan
atau gambaran dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi pada
suatu perusahaan

c.

Bagi Peneliti Selanjutnya
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Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi
tambahan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian
ini

