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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pembangunan nasional meliputi pembangunan di segala 

bidang termasuk pembangunan di sektor kesehatan, seperti tercapainya 

hidup yang sehat bagi setiap penduduk baik kesehatan fisi, mental maupun 

kesehatan lingkungan. Perkembangan jumlah Rumah Sakit di Indonesia 

diikuti dengan perkembangan pola penyakit yang berkembang di 

masyarakat, sehingga masyarakat mengharapkan adanya pelayanan 

kesehatan di rumah sakit. 

Rumah Sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan 

(health provider) yang mempunyai peranan penting, sarat dengan tugas, 

beban, masalah dan harapan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. 

Sarana kesehatan ini bertujuan memberikan pertolongan kesehatan kepada 

masyarakat dalam bentuk pencegahan (priventif), penyembuhan (kuratif), 

dan pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa (rehabilitatif), yang 

dilaksanakan secara terpadu dengan upaya mengurangi absensi karena 

sakit, serta peningkatan derajat kesehatan (promotif). Selain itu pelayanan 

rumah sakit saat ini merupakan upaya kesehatan yang bersifat 

sosioekonomi, artinya walaupun rumah sakit termasuk usaha sosial tetapi 

harus diusahakan agar memperoleh surplus keuangan dengan cara 
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pengelolaan yang profesional dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

ekonomi. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum 

dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dalam rumah sakit. Hal 

tersebut berkaitan dengan tingkat kemampuan dan prestasi kerja maupun 

bentuk-bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencapai hasil yang 

optimal dimana disertai dengan gajala usaha peningkatan pelayanan rumah 

sakit. 

Mengingat dewasa ini banyak muncul jenis penyakit baru serta 

penyebaran yang tergolong cepat, maka diperlukan tenaga atau karyawan 

rumah sakit yang berpengalaman serta cakap dalam menangani pasien. 

Rumah sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar merupakan salah satu 

rumah sakit yang pertama dituju oleh masyarakat sekitar untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mengenai 

sistem pengobatan, baik itu manajemen persediaan obat maupun sistem 

pelayanan obat dan informasi obat dalam lingkungan Rumah Sakit itu 

sendiri, kiranya tidak cukup jika pengetahuan tersebut hanya diperoleh di 

bangku perkuliahan tanpa bekal ketrampilan pengalaman yang memadai, 

oleh karena itu perlu diadakan suatu pendidikan dan pelatihan kerja yang 

dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan karyawan. 

Dengan adanya pendidikan dan pelatihan kerja diharapkan akan 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu 
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memberikan kontribusi yang terbaik dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Melalui pelatihan ini sebuah rumah sakit dapat memiliki karyawan yang 

memiliki kompetensi dalam pelayanan kesehatan. 

Pendidikan dan pelatihan kerja bagi karyawan merupakan sebuah 

masukan yang harus ditingkatkan oleh rumah sakit secara berlanjut untuk 

mengantisipasi adanya perkembangan lain seperti kondisi kesehatan 

masyarakat yang beragam. 

Berdasarkan produktivitas kerja tersebut maka tenaga yang produktif 

adalah tenaga kerja yang mempunyai produktivitas kerja yang baik pula. 

Hal ini terwujud jika para tenaga telah mempunyai masa kerja yang lama 

sehingga mempunyai pengalaman kerja yang luas, tingkat pendidikan yang 

tinggi, serta kesadaran untuk meningkatkan mutu kehidupan hari esok yang 

lebih baik, jika masing-masing tenaga kerja dalam kelompok kerja 

demikian maka produktivitas kerja keseluruhan akan dapat meningkatkan 

produktivitas rumah sakit secara optimal. 

Pendidikan adalah usaha sadar, teratur dan sistematis di dalam 

memberikan bimbingan atau bantuan kepada orang lain (anak) yang sedang 

berproses menuju kedewasaan (Ranupandoyo dan Husnan, 1994: 121). 

Pendidikan adalah suatu proses pengubahan hidup sikap dan 

tingkahlaku seseorang atau kelompok organisasi dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui pekerjaan dan pelatihan. Pendidikan akan 

mempengaruhi cara berpikir dan sikap terhadap suatu masalah yang 



 4

dihadapi, yang dihadapinya dalam pekerjaan dengan demikian ia dapat 

membantu meningkatkan prestasi kerjanya sendiri. 

Dengan demikian tingkat pendidikan karyawan dalam suatu 

perusahaan sangat penting untuk diperhatikan, segala peralatan yang 

disusun sedemikian rupa tidak akan berarti bila karyawan tidak mampu 

menguasainya dikarenakan pendidikan yang rendah. Dari hal tersebut 

bahwa dapat terlihat bahwa semakin tingkat pendidikan seseorang 

karyawan, maka ia akan dapat beradaptasi terhadap teknologi baru dan 

semakin mampu mengembangkan kemampuanya. 

Motivasi kerja tinggi sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan 

produktivitas kerja. Maka perlu adanya motivasi  terhadap tenaga kerja 

misalanya berupa kompensasi baik langsung maupun tidak langsung dan 

juga intensif. Karena semakin tinggi motivasi seorang karyawan, semakin 

ia akan mempelajari ketrampilan ataupun pengetahuan baru tersebut. 

Rumah sakit yang mempunyai personal yang lebih baik, lebih 

berkualitas dan lebih berdedikasi adalah rumah sakit yang akan 

memenangkan persaingan. Dengan demikian usaha peningkatan karyawan 

agar lebih berkualitas baik mental maupun kemampuan tidak boleh 

diabaikan, apabila dengan perkembangan rumah sakit yang semakin pesat 

rumah sakit tidak dapat lagi membiarkan karyawan berkembang dengan 

sendirinya sehingga mereka perlu memberikan pendidikan. Dan pendidikan 

itu sendiri bukan hanya pada karyawan-karyawan baru, tetapi juga 

karyawan-karyawan lama karena tuntutan dari tugasnya yang sekarang, 
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ataupun untuk mempersiapkan dirinya akan ditranfer atau akan 

dipromosikan pada jabatan lain. 

Dengan uraian tersebut di atas penulis mengambil judul 

"PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM 

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA 

RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH KARANGANYAR". 

 

B. Pembatasan Masalah 

Di dalam mengadakan penelitian ilmiah seorang peneliti harus 

benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti. Hal ini sangat penting 

agar dalam penelitian tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. 

Sesuai dengan judul yang ditulis maka penulis memberikan batasan 

bahwa penelitian ini terbatas pada pengaruh pendidikan dan pelatihan kerja 

yang dilakukan pada produktivitas kerja karyawan rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Karanganyar pada: Bagian Laboratorium, Bagian Farmasi, 

Bagian Gizi, Bagian Kamar Operasi, Bagia Sekretariat. 

 

C. Perumusan Masalah 

Program pendidikan dan pelatihan kerja perlu diadakan di dalam 

organisasi, agar karyawan dapat meningkatkan kemampuan bekerja yaitu 

bekerja dengan lebih efisien dan efektif, sehingga mampu meningkatkan 

produktivitas kerja. Hendaknya pelaksanaan program tersebut sering 
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dilakukan oleh perusahaan. Karena pada dasarnya program ini merupakan 

proses yang berjalan terus-menerus, tidak hanya proses sesaat. 

Dalam penelitian ilmiah perumusan masalah sangat penting karena 

hal ini merupakan titik tolaknya dalam penulisannya, sehingga dengan 

judul yang ditaksir maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah ada pengaruh pendidikan dan pelatihan kerja dalam 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Karanganyar. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini 

adalah: untuk mengetahui, menguji dan membuktikan secara empiris 

apakah pendidikan dan pelatihan kerja yang dilaksanakan mempunyai 

pengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Karanganyar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfat bagi 

pengembangan ilmu sumber daya manusia sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dari 

perusahaan dalam meningkatkan Latihan kerja dan tingkat pendidikan 

sehingga nantinya dapat mengelola perkembangan perusahaan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-

pihak yang berminat dalam meningkatkan pendidikan dan pelatihan 

kerja karyawan. 

 

F. Sistematika Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang dasar teori yang ada hubunganya dengan rencana 

pemecahan masalah, yaitu: Pengertian dan Arti Pentingnya 

manajemen personalia, Konsep pendidikan dan pelatihan kerja, 

Konsep produktivitas kerja, serta teori lain yang mendukung, 

Kerangka Pemikiran, Hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini meliputi: Data dan Sumber Data, Metode 

Penarikan Populasi dan Sampel, Definisi Operasional, 

Pengukuran dan Penyusunan skala dan Metode Analisis  Data. 

BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Karanganyar, data yang diperoleh, analisa data, 

hasil analisa dan juga pembahasannya. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan, keterbatasan dan 

saran-saran kepada rumah sakit PKU Muhammadiyah 

Karangayar yang mungkin berguna sebagai bahan pertimbangan 

manajemen dan mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan 

dimasa yang akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


