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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perubahan dari pengaruh globalisasi dalam dunia ekonomi menuntut kemampuan 

competitive serta meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang lebih baik. 

Kemajuan ini tentunya beresiko dengan peningkatan biaya. Proses globalisasi 

mendorong untuk melakukan efisinensi biaya produktivitas. Organisasi atau 

perusahaan dalam kondisi seperti ini yang perlu dilakukan adalah selalu menjaga 

komitmen karyawan, dan meminimalkan pengunduran diri secara sukarela karyawan 

dan meningkatkan kinerja karyawan (Dessler, 2009: 20). Organisasi atau perusahaan 

didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang dikelolanya. Faktor 

penghambat produktivitas terbesar berkembangnya organisasi atau perusahaan 

bukanlah modal tetapi sumber daya manusia dan ketidak mampuan organisasi atau 

perusahaan dalam merekrut dan mempertahankan sumber daya manusia yang pandai, 

baik, terampil dan efisien. Belum pernah ada organisasi atau perusahaan besar yang 

didukung oleh gagasan, semangat dan antusiasme yang baik dapat terhenti (Dessler, 

2009: 6). 

Komitmen organisasional secara umum dapat didefinisikan sebagai kesetiaan 

terhadap organisasi, identifikasi dengan organisasi, keterlibatan dalam organisasi dan 

keyakinan akan pentingnya pekerjaan itu sendiri (Paoline dan Eric, 2012: 181). 

Komitmen organisasi merupakan cerminan dari perasaan individu tentang organisasi 

secara keseluruhan (Alkahtani, 2015: 153). Komitmen karyawan juga berhubungan 

dengan persepsi iklim dimana iklim yang hangat mendukung untuk menjadi anggota 

tim yang baik dan siap membantu (Luthans, 2006: 250). Tingkat pergantian karyawan 

yang rendah sangat disukai oleh organisasi  atau perusahaan mengingat biaya 

pelatihan dan kerugian karena tidak adanya pengalaman kerja. Penelitian yang 

dilakukan oleh Laschinger et al. (1992) mengidentifikasi bahwa komitmen 

organisasional sebagai hasil dari kepuasan kerja (dalam Caykoylu dan Carolyn, 2011: 

10).  
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Kepuasan kerja menurut Mannheim (1997) dipandang sebagai salah satu faktor 

penentu komitmen organisasional (dalam Malik et al., 2010: 4). Manajer disarankan 

untuk meningkatkan kepuasan kerja agar dapat menimbulkan tingkatan komitmen 

yang lebih tinggi, kemudian komitmen yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas 

lebih tinggi (Wibowo, 2013: 507).  

Kepuasan kerja (job satisfaction) menurut Ilies dan Hakim (2004) adalah sebagai 

sikap atau perilaku yang mencerminkan penilaian individu terhadap pekerjaannya 

(dalam Abraiz et al., 2012: 392). Kepuasan kerja merupakan sikap positif dan respon 

multidimensi karyawan terhadap pekerjaannya dan bahwa tanggapan tersebut berupa 

kognitif, afektif dan komponen perilaku, dimana karyawan yang puas akan 

menunjukkan peningkatan bekerja di organisasi, hal ini merupakan tujuan penting 

organisasi (Singh et al., 2015: 2).  

Karyawan dengan tingkat kepuasan tinggi cenderung memiliki  kesehatan yang 

lebih baik, dapat menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan pekerjaan baru 

dengan lebih cepat, memiliki sedikit kecelakaan kerja, dan lebih sedikit keluhan, 

sebaliknya jika terdapat kepuasan kerja, maka pergantian karyawan mungkin tinggi 

dan secara jelas usia, kedudukan dalam organisasi, komitmen pada organisasi 

mungkin memainkan peranan (Luthans, 2006: 246).  

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah pekerjaan itu sendiri, 

promosi, gaji, kelompok kerja, pengawasan dan kondisi kerja. Berhubungan erat 

dengan kepuasan kerja adalah sikap komitmen organisasional. Komitmen 

organisasional mengacu kepada loyalitas karyawan pada organisasi dan ditentukan 

oleh sejumlah variabel orang, organisasi dan non-organisasi (Luthans, 2006: 252).  

Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja lebih khusus pengaruh role of 

conflict dan role of ambiquity yang tinggi akan mengurangi kepuasan kerja (Harijanto 

et al., 2010: 98) 

Peran (role) adalah serangkaian perilaku yang diharapkan berkaitan dengan 

status atau jabatan dalam sebuah kelompok atau organisasi (Moorhead dan Griffin, 

2013: 180). Konflik adalah suatu proses pertentangan biasanya diekspresikan di 

antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, 

menggunakan interaksi konflik dan pola perilaku yang menghasilkan keluaran konflik 
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(Wirawan, 2009: 5). Role of conflict terjadi jika focal person (penerima 

informasi/perintah) mengalami adanya pesan-pesan dan perintah-perintah yang tidak 

sesuai (incompatible) yang biasanya berasal dari role senders (atasan atau rekan 

kerja) (Surya, 2012: 69).  

Ivanceveich et al. (2001) mendefinisikan role of ambiquity atau ketidakjelasan 

peran sebagai kurangnya informasi, baik karena informasi tersebut tidak ada atau 

karena kurang diinformasikan atau kurangnya pengetahuan atas hak-hak dan 

kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan (dalam Surya, 2012: 69). Role of ambiquity 

terjadi ketika seorang individu tidak jelas tentang apa yang diharapkan darinya 

(Caykoylu dan Carolyn, 2011: 7). Role of conflict dan role of ambiquity 

memperlambat aktivitas karyawan dalam organisasi, mencegah fokus pada pekerjaan 

dan penyebab kompleksitas pekerjaan (Zorlu, 2012: 3014).  Role of conflict dan role 

of ambiquity penting untuk diselidiki lebih dalam karena mempengaruhi kinerja 

karyawan (Harijanto et al., 2013: 98).  Role of conflict dan role of ambiquity yang 

tinggi akan mengurangi kepuasan kerja (Tang dan Chang, 2010: 877). 

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam menghadapi globalisasi dunia 

ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih tinggi dibidang kesehatan 

mendirikan Rumah Sakit Umum Bagas Waras Klaten yang selanjutnya disebut 

RSUD Bagas Waras. RSUD Bagas Waras secara resmi diresmikan oleh Bupati 

Klaten tanggal 24 Oktober 2015 dengan visi sebagai rumah sakit yang unggul dalam 

pelayanan paripurna serta berkeadilan. Misi yang dijalankan RSUD Bagas Waras 

antara lain: mengutamakan keselamatan pasien; memberikan pelayanan kesehatan 

yang bermutu terjangkau dan berkeadilan; tempat pelayanan rujukan kesehatan yang 

paripurna dan terintegrasi; mendekatkan jangkauan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat; dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan anak dan layanan 

kerumahsakitan. Ini bukanlah hal yang mudah karena sudah banyak rumah sakit yang 

ada di Kabupaten Klaten baik milik pemerintah pusat maupun swasta yang 

berpengalaman dibidangnya. RSUD Bagas Waras sebagai organisasi yang baru 

sangat penting membangun komitmen organisasional dalam rangka mencapai visi 

dan misinya serta menghadapi pesaingnya. Perawat tidak hanya bekerja sebagai 

professional tetapi juga dituntut untuk terlibat dalam kontrol administrasi dan 
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organisasi. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian empiris dengan judul “Pengaruh Role of conflict dan 

Role of ambiquity terhadap Kepuasan kerja dan Komitmen Organisasional 

Perawat RSUD Bagas Waras Klaten”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumusan 

masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah role of conflict berpengaruh terhadap kepuasan kerja? 

2. Apakah role of ambiguity berpengaruh terhadap kepuasan kerja? 

3. Apakah role of conflict berpengaruh terhadap komitmen organisasional? 

4. Apakah role of ambiguity berpengaruh terhadap komitmen organisasional? 

5. Apakah kepuasan kerja berfungsi sebagai mediator dari pengaruh role of conflict 

terhadap komitmen organisasi? 

6. Apakah kepuasan kerja berfungsi sebagai mediator dari pengaruh role of 

ambiguity terhadap komitmen organisasi? 

7. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasional? 

C. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di RSUD Bagas Waras dengan maksud dan tujuan 

sebagai berikut: 

1. Maksud Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh role of conflict dan role of 

ambiquity terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasional. 

2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis mengadakan penelitian di RSUD Bagas Waras adalah untuk: 

a. Mengetahui ada tidaknya pengaruh role of conflict terhadap kepuasan kerja. 

b. Mengetahui ada tidaknya pengaruh role of ambiguity terhadap kepuasan kerja. 

c. Mengetahui ada tidaknya pengaruh role of conflict terhadap komitmen 

organisasional. 
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d. Mengetahui ada tidaknya pengaruh role of ambiguity terhadap komitmen 

organisasional. 

e. Peran kepuasan kerja berfungsi sebagai mediator dari pengaruh role of conflict 

terhadap komitmen organisasional. 

f. Peran kepuasan kerja berfungsi sebagai mediator dari pengaruh role of ambiguity 

terhadap komitmen organisasional. 

g. Mengetahui ada tidaknya pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasional. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian role of conflict dan role of ambiquity terhadap kepuasan kerja dan 

komitmen organisasional diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. RSUD Bagas Waras Klaten 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi informasi manajemen dalam upaya 

meningkatkan komitmen organisasional para perawat di RSUD Bagas Waras Klaten. 

2. Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah kepustakaan hasil penelitian 

empirik dalam ilmu perilaku organisasi khususnya mengenai komitmen 

organisasional. 

 

 


