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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Reformasi sistem pemerintahan di Indonesia, pada dasarnya adalah  

melaksanakan perubahan manajemen pembangunan untuk menuju pemerintahan 

yang baik (good governance). Hal ini ditandai dengan adanya tingginya tingkat 

kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas, bersih 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kinerja instansi pemerintah merupakan 

perwujudan arah organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi 

instansi pemerintah yang menunjukkan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan (Asmoko, 2014).  

Rumah sakit adalah organisasi yang unik, karena di dalamnya bercampur 

padat teknologi, padat karya dan padat modal, sehingga dalam pengelolaannya 

memerlukan disiplin ilmu yang tersendiri, yang mengedepankan dua hal 

sekaligus yaitu teknologi dan perilaku manusia di dalam organisasi. Adalah 

menjadi kewajiban dari manajemen untuk meningkatkan kapabilitas RSU dan 

menaikkan kinerja suatu organisasi dalam mengantisipasi persaingan dalam 

dunia kesehatan (Qian dkk, 2012).  Kinerja individu dan organisasi akan  

berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehat an di negaranya 

(Petros, 2014). Manajemen sumber daya manusia mempunyai peran yang 

strategis dalam sebuah institusi kesehatan. RSU sebagai salah satu instuti 

kesehatan mempunyai misi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 

bermutu kepada pasiennya (Nica, 2013).  

Rumah Sakit milik pemerintah merupakan bagian dari sistem 

penyelenggaraan negara yang menyediakan layanan/ jasa, sehingga 

pengelolaannya sangat dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun dari luar 

organisasi tersebut. Organisasi ini harus memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, terutama masyarakat miskin. Hubungan  kerja untuk membentuk 

kepemimpinan yang efektif menjadi topik yang strategis, karena sifat pelayanan 

organisasi ini yang intensif dan tingkat pembayaran untuk karyawannya yang 
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tidak sedikit. Sering terjadinya persoalan dan hambatan dalam kepemimpinan 

merupakan bagian dari permasalahan penyediaan layanan (Rust dan Jager, 2010).   

Era perdagangan bebas di abad 21 ini, menjadi perhatian yang utama bagi 

direktur puncak dalam menerapkan strategi yang semakin kompleks dan 

kompetitif. Kesesuaian kualitas individu dan tantangan situasional sangatlah 

penting bagi perkembangan teknologi praktis yang berguna untuk membantu 

perusahaan dalam menyeleksi dan mengembangkan pemimpin yang efektif 

(Sedarmayanti, 2011: 3). Menurut Yasin dalam Brahmasari dan Suprasetyo 

(2008), mutu kepemimpinan atau manajemennya dan komitmen dari pemimpin 

puncak suatu perusahaan sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan 

tersebut. Penghargaan dan kepribadian seorang pemimpin dapat menjadikan 

bawahannya lebih giat bekerja (Partini dan Hartono, 2013). Pemimpin yang baik 

membuat karyawan termotivasi untuk lebih prestasi, sehingga tujuan organisasi 

dapat tercapai (Mantauv, 2013). Pemimpin berpengaruh langsung terhadap 

kinerja karyawan, produktivitas, kepuasan dan jumlah penjualan (Rust dan Jager, 

2010). Kepemimpinan yang efektif memberikan keberuntungan dan kemakmuran 

bagi bawahannya dan masyarakat luas. Karena pemimpin yang sukses dapat 

diukur dari keterampilannya dalam mengelola suatu perusahaan (Rivai, 2004: 7). 

Motivasi sebagai salah satu bagian yang berpengaruh terhadap kredibilitas 

di suatu institusi. Motivasi sebagai cara untuk membangkitkan semangat 

karyawan agar bekerja dengan keahlian dan ketrampilannya secara maksimal 

dalam mewujudkan tujuan perusahaan (Gultom, 2014). Motivasi dan kesadaran 

yang tinggi di tempat kerja akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

(Marpaung dkk, 2014). Seseorang yang mempunyai motivasi positif yang kuat 

akan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan kinerja yang lebih tinggi 

(Moorhead dan Griffin, 2013: 124). Desakan terhadap kebutuhan insentif 

material atau ekonomi, non ekonomi dan semi ekonomi sangat mempengaruhi 

motivasi individu. Keseluruhan karakter  ini merupakan bagian yang terpenting 

dari aspek eksternal. Meskipun demikian, motivasi menyangkut martabat 

manusia dengan semua aspeknya seperti perasaan, tanggung jawab, desakan dan 

kinerja. Jika administrator tidak mempunyai pemahaman tentang apa, mengapa 
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dan bagaimana motivasi itu, maka suatu organisasi tidak akan berhasil mencapai 

tujuan yang bermutu (Danim, 2004: 44).  

Tujuan strategis secara umum dari kebijakan ekonomi kesehatan adalah 

keadilan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerataan fasilitas dan 

perubahan perilaku. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku  

dipengaruhi oleh pengetahuan, persepsi, sikap dan budaya (Julipriohadi, 2014). 

Budaya organisasi merupakan variabel penting yang mempengaruhi perilaku dan 

kinerja di organisasi perawatan kesehatan, karena akan berdampak pada 

peningkatan kualitas pelayanan, keselamatan pasien dan kinerja (Cörner dkk, 

2015). Budaya sangat berperan dalam kemajuan suatu perusahaan. Setiap 

perubahan akan menilai kestabilan perusahaan maupun nilai-nilai inti yang 

terikat pada budaya organisasi (Darmawan, 2013: 144). Jika budaya organisasi 

sudah menjadi petunjuk kerja maka hal ini harus dilaksanakan oleh setiap 

karyawan. Setiap karyawan harus mampu menerima budaya yang sudah 

ditetapkan meskipun di dalam organisasi tersebut terdapat perbedaan suku dan 

agama (Musriha, 2013). Kinerja karyawan akan meningkat jika budaya di suatu 

organisasi dapat terlaksana dengan baik (Gultom, 2014). Budaya organisasi dapat 

mendukung individu untuk bekerja sehingga akan berkontribusi terhadap 

peningkatan kinerja (Belias dan Koustelios, 2014). Budaya organisasi 

mempublikasikan nilai-nilai etika sehingga sangat berperan untuk 

mempertahankan kinerja yang tinggi (Sheraz dkk, 2014). Peningkatan dalam 

membangun budaya di berbagai sektor pelayanan kesehatan menunjukkan 

pentingnya budaya organisasi dalam kinerja (Mitchell dan Pattison, 2012). 

Budaya organisasi berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi 

yang kemudian menentukan kinerja anggota dan organisasi tersebut (Wirawan, 

2007: 7).  

RSUD Kudungga adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah 

Daerah Kutai Timur, yang saat ini tipe Kelas B yang mengemban misi 

memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna, bermutu dan terjangkau yang 

berorientasi pada kepuasan pelanggan. Sebagai salah satu bagian dari 

kepemerintahan, RSUD Kudungga harus mendukung terwujudnya 
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kepemerintahan yang baik, yaitu salah satunya dengan mewujudkan kinerja yang 

tinggi. Untuk dapat mewujudkannya, kinerja  karyawan berperan sangat penting 

dalam mencapai maksud dan tujuan institusi tersebut. Karena pada dasarnya 

kinerja perusahaan dapat terlihat dari kinerja karyawannya (Rivai, 2005: 309). 

Sesuai dengan pemikiran tersebut di atas, maka penulis melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Budaya Organisasi 

terhadap Kinerja Karyawan di RSUD Kudungga Kabupaten Kutai Timur”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di RSUD 

Kudungga Kabupaten Kutai Timur ? 

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di RSUD 

Kudungga Kabupaten Kutai Timur ? 

3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di RSUD 

Kudungga Kabupaten Kutai Timur ? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian  ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh variabel kepemimpinan, motivasi dan budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan di RSUD Kudungga Kabupaten Kutai 

Timur. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Menyajikan hasil empiris (suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari 

penemuan, percobaan dan pengamatan yang telah dilakukan) tentang 

pengaruh kepemimpinan, motivasi, budaya organisasi dan kinerja karyawan. 
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2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya dan diharapkan penelitian 

berikutnya mampu menyempurnakan kelemahan yang ada dalam penelitian 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


