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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi yang pesat ini sangat mempengaruhi dunia 

usaha baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Dalam hal ini, 

perusahaan dalam bidang jasa seperti rumah sakit sangat berpengaruh secara 

langsung kepada masyarakat. Untuk dapat meningkatkan kualitas perusahaan 

diperlukan sebuah kinerja manajemen yang baik. Agar sebuah perusahaan jasa 

tersebut dapat bersaing dengan dunia usaha diperlukan sebuah kinerja manajerial 

yang baik. 

Kinerja manajerial merupakan kondisi yang harus diketahui dan 

diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat 

pencapaian hasil suatu badan usaha yang sedang dijalankan. Hall (2004) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa salah satu alat yang dapat membantu 

perencanaan, koordinasi, dan penilaian kinerja adalah pencapaian kinerja 

manajerial. Menciptakan kinerja manajerial merupakan isu yang menarik bagi 

para peneliti dari tahun ketahun. Pengukuran kinerja manajerial merupakan 

faktor penting bagi perusahaan terutama dalam bidang jasa, karena perusahaan 

dalam bidang jasa berpengaruh langsung dalam masyarakat. 

Manajer harus mampu menterjemahkan visi strategi menjadi langkah-

langkah konkret agar dapat terlaksana. Perusahaan yang baik minimal memiliki 

kinerja yang baik pula dan juga dapat memberikan solusi pemecahan masalah 

yang mungkin dihadapi kedepannya. Manajer kinerja yang baik menuju 
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organisasi berkinerja yang tinggi harus memiliki indikator kinerja kunci yang 

terstruktur secara kualitatif, serta jelas batas waktu untuk mencapainya. Kinerja 

manajer yang baik bukan hanya diperlukan pada perusahaan manufaktur saja 

tetapi perusahaan jasa terutama pada bidang kesehatan, seperti rumah sakit. 

 Rumah sakit merupakan sebuah perusahaan jasa pada bidang pelayanan 

kesehatan, dan berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Meskipun rumah 

sakit mementingkan dalam segi sosial, tetapi untuk dapat meningkatkan 

pelayanan prinsip bisnis tidak ditinggalkan. Dalam hal ini kinerja manajerial 

yang baik juga berpengaruh terhadap peningkatan mutu rumah sakit. Hal ini  

diperlukan agar rumah sakit dapat meningkatkan pelayanan jasa untuk 

memenuhi standar yang tinggi dan dapat bersaing dalam pasar. 

Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) dr. Soeselo Kab. Tegal adalah 

rumah sakit yang menggunakan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Sebagai rumah sakit pemerintah yang dikelola secara sosioekonomis, maka visi 

sosial menjadi prioritas utama. Namun demikian, dalam pengelolaannya tidak 

meninggalkan prinsip-prinsip bisnis yang mengembangkan produk layanan. 

Dalam hal ini untuk menjaga kualitas produk pelayanan diperlukan sebuah 

kinerja manjerial yang baik untuk dapat meningkatkan mutu rumah sakit 

tersebut. 

Penerapan  Good Corporate Governance (GCG) dapat membantu 

manajer untuk dapat menciptakan tata kelola organisasi yang baik. Penerapan 

prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan untuk menciptakan suatu sikap 

kepercayaan di kalangan masyarakat sebagai syarat dalam dunia usaha agar 
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berkembang lebih baik dan sehat. Susilo dan Simarmata (2007:17) menyatakan 

bahwa GCG merupakan seperangkat tata hubungan antara manajemen 

perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan 

lainnya. GCG dapat disimpulkan sebagai tata kelola perusahaan yang 

menjelaskan relasi antara berbagai partisipasi dalam perusahaan untuk 

menentukan arah kinerja dari perusahaan tersebut kedepannya.  

Komite Nasional kebijakan GCG telah menerbitkan pedoman 

pelaksanaan GCG (tata kelola perusahaan yang baik) untuk para pelaku usaha di 

Indonesia dan mendefinisikan GCG sebagai struktur, sistem, dan proses yang 

digunakan oleh perusahaan untuk memberikan tambahan nilai bagi perusahaan 

yang berkelanjutan dalam jangka waktu lama bagi pemegang saham, dengan 

tetap memperhatikan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan dan norma 

yang berlaku. Oleh karena itu, GCG diperlukan pada sebuah kinerja manajerial 

di rumah sakit. 

Dalam kinerja manajerial, pengendalian intern memiliki peran yang 

penting dari fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

dan pengembalian keputusan yang tepat. Pengendalian intern merupakan suatu 

proses yang dijalankan dengan dewan komisaris, manajemen, dan personil usaha 

lainnya yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang 

pencapaian tujuan. 

Teknologi informasi memiliki peran yang penting bagi para manajerial 

pada  perusahaan, karena teknologi informasi ini dapat membantu para manajer 

dalam melaksanakan kinerja manajerial yang baik. Meskipun belum ada 
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penelitian yang terfokus pada teknologi informasi yang berpengaruh pada 

kinerja manajerial, tetapi penelitian tentang pengaruh teknologi informasi 

terhadap berbagai aspek kehidupan telah banyak dilakukan, misalnya pengaruh 

teknologi informasi terhadap pelayanan konsumen dan pengaruh teknologi 

informasi terhadap keunggulan kompetitif. Hasil temuannya adalah bahwa 

teknologi informasi meningkatkan kecepatan penyampaian informasi kepada 

konsumen dan memudahkan pengumpulan informasi tentang data konsumen dan 

pasar. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengambil 

judul “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, 

Pengendalian Intern dan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Manajer Unit 

(Studi Pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal).” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja 

manajer unit? 

2. Apakah terdapat pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja manajer 

unit? 

3. Apakah terdapat pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja manajer 

unit? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja 

manajer unit. 

2. Menganalisis pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja manajer unit. 

3. Menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja manejer unit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Apabila seseorang peneliti telah selesai melakukan penelitian dan 

memperoleh hasil, maka diharapkan dapat menyumbangkan hasil penelitian 

tersebut kepada masyarakat, atau khususnya kepada bidang yang diteliti. Melalui 

kegiatan penelitian ini diharapkan dapat dicapai beberapa manfaat, yaitu: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan tambahan wawasan yang 

bermanfaat mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip GCG, 

pengendalian Intern, dan teknologi informasi terhadap peningkatan  kinerja 

manajer unit pada suatu instansi atau perusahaan serta dapat menerapkan di 

dunia pekerjaan 

2. Bagi rumah sakit, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada pihak rumah sakit tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip 

GCG, pengendalian intern, dan teknologi informasi terhadap kinerja manajer 

unit pada rumah sakit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Bagi akademisi, hasil dari penelitiam ini diharapkan dapat menambah informasi 

referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya. 

 



   
 
 

6 
 

 
 

E. Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka penulis 

menyajikan susunan penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang GCG, pengendalian intern, teknologi 

informasi, kinerja manajerial, penelitian terdahulu, dan kerangka 

pemikiran, serta hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis 

penelitian, populasi dan sampel, metode pengambilan sampel, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, pengujian data, 

pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Menyajikan simpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, 

serta saran-saran yang diperlukan. 

 


