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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu organisasi terdapat beberapa faktor produksi, yang terdiri 

dari faktor manusia, faktor modal, pasar, mesin, metode, dan material. Faktor 

manusia merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki peranan penting 

bagi keberhasilan suatu organisasi didalam menunjang semua kegiatan. 

Manusia sangat menentukan maju mundurnya suatu organisasi. Apabila kinerja 

karyawan menurun maka dapat menyebabkan terhambatnya tujuan organisasi, 

Sebaliknya jika kinerja karyawan meningkat maka tujuan organisasi akan 

mudah tercapai. Akan tetapi setiap manusia juga memiliki tujuan individual 

yang berbeda-beda. Menjadi tugas organisasi untuk menjembatani tercapainya 

tujuan individual dalam organisasi sekaligus kesediaan manusia untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi sehingga tercapai tujuan organisasi.   

Kegiatan manusia dalam organisasi diukur berdasarkan kinerja 

individual. Kinerja terjemahan dari “performance” berarti hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum 

dan sesuai dengan moral etika (Sedarmayanti, 2007 : 21). Kinerja merupakan 

sesuatu yang sangat penting, sehingga sebagian usaha harus dilakukan 

organisasi untuk meningkatkannya dengan kemampuan atau skill individu serta 

lingkungan yang baik untuk mengerjakan pekerjaannya.  
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Organisasi juga dituntut mampu memberikan kesejahteraan kepada 

karyawan apabila kinerja karyawan baik dan tujuan organisasi tercapai. 

Kesejahteraan karyawan merupakan bentuk pemberian penghasil baik dalam 

bentuk materi maupun dalam bentuk non materi, yang diberikan oleh 

organisasi kepada karyawan untuk selama masa pengabdiannya ataupun setelah 

berhenti karena pensiun, lanjut usia dalam usaha memenuhi kebutuhan materi 

maupun non materi kepada karyawan dengan tujuan memberikan semangat 

atau dorongan kerja kepada karyawan (I.G. Wursanto, 1985). Kesejahteraan 

karyawan merupakan faktor yang menentukan dalam memacu semangat kerja 

serta produktivitas kerja karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesejahteraan karyawan dalam rangka peningkatan kinerjanya adalah faktor 

yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang meliputi 

sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, lingkungan 

kerja, fasilitas yang diberikan, promosi, dan sebagainya (Dessler, 1997). 

Berangkat dari latar belakang tersebut serta menindak lanjuti saran dari 

Dian Eka Saraswati (2012) yang mengatakan bahwa penelitian sejenis dengan 

menggunakan sampel yang berbeda dalam situasi lingkungan yang berbeda 

pula untuk mendapatkan hasil penelitian yang baru adalah sangatlah menarik 

untuk dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk meneruskan 

penelitian penelitian terdahulu dengan mengambil sampel pada karyawan 

medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.Moewardi 

Surakarta. Dijadikannnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi 
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Surakarta sebagai obyek penelitian dengan pertimbangan bahwa mendudukkan 

peran sumber daya manusia sebagai faktor yang signifikan. 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta 

merupakan institusi kesehatan milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Dasar 

hukum pendirian adalah berdasarkan SKB Menteri Kesehatan R.I. No. 

544/Menkes/SKB/X/1981, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

0430/V/Th. 1981, dan Menteri Dalam Negeri No. 3241A Tahun 1981. RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta terletak dalam lahan seluas 39,915 M2. Jumlah tenaga 

yang ada adalah 1.800 orang, yang terdiri dari tenaga medis, tenaga 

keperawatan, tenaga farmasi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga 

terapi fisik, tenaga keteknisan medis, dan tenaga non medis. Keberadaan 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebagai suatu institusi yang bergerak dalam 

bidang jasa tidak luput dari ancaman dinamika persaingan yang ada. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, “ANALISIS 

PENGARUH TINGKAT KESEJAHTERAAN KARYAWAN 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus Pada RSUD Dr. 

Moewardi di Surakarta). 

 

B. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya obyek penelitian, maka dalam penelitian ini 

memerlukan adanya pembatasan masalah agar permasalahan dapat dibahas 

secara lebih mendalam dan terfokus. Oleh karena itu penelitian ini lebih 
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memfokuskan pada tingkat kesejahteraan kinerja karyawan pejabat non medis 

RSUD dr. Moewardi Surakarta.yang meliputi : 

1. Ka. Bagian Sekretariat 

2. Ka. Bagian Organisasi dan Kepegawaian 

3. Ka. Bagian Akuntansi dan Vertifikasi 

4. Ka. Bagian Anggaran dan Perbendaharaan 

5. Ka. Bagian Pengelolaan Pendapatan 

6. Ka. Bagian Diklit 

7. Ka. Bagian Perencanaan 

 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Pemberian pendapatan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah Promosi jabatan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

4. Apakah Pemberian tunjangan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kesejahteraan karyawan terhadap 

kinerja karyawan yang ditinjau dari pemberian pendapatan. 
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2.  Untuk menganalisis pengaruh tingkat kesejahteraan karyawan terhadap 

kinerja karyawan yang ditinjau dari lingkungan kerja. 

3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kesejahteraan karyawan terhadap 

kinerja karyawan yang ditinjau dari promosi jabatan.  

4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kesejahteraan karyawan terhadap 

kinerja karyawan yang ditinjau dari pemberian tunjangan  

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktek 

yang sesungguhnya khususnya dalam menilai tingkat kesejahteraan 

karyawan terhadap kinerja karyawan. 

2. Bagi RSUD Dr. Moewardi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau 

masukan informasi, sehingga manajer RSUD Dr. Moewardi dapat 

mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja karyawan dan 

mengetahui cara untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi 

penelitian berikutnya. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan tentang pengertian kesejahteraan 

karyawan, penegertian kinerja karyawan, pengertian 

(pendapatan), pengertian lingkungan kerja, pengertian promosi 

jabatan, pengertian tunjangan  tinjauan penelitian terdahulu, 

perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel, metode 

pengambilan sampel, jenis data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel dan 

pengukuran,uji kualitas pengumpulan data, uji asumsi klasik, 

dan metode analisis data.   

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Rumah Sakit dr. 

Moewardi Surakarta, deskripsi data, analisis data serta 

pembahasan hasil penelitian. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan, keterbatasan dari penelitian 

saran-saran atau masukan kepada RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta.  

 

 

 


