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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rumah Sakit Daerah (RSD) merupakan salah satu program peningkatan 

kualitas kesehatan dari unit terkecil. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

menyatakan bahwa pemerintah daerah (provinsi) wajib melaksanakan 

pembangunan kesehatan dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam meningkatkan taraf kesehatan 

masyarakat. 

Meski bersifat pelayanan dan penyelenggara pembangunan kesehatan, 

rumah sakit tetap harus dinilai kinerjanya. Penilaian terhadap kegiatan rumah sakit 

sangat diperlukan dan diutamakan karena mampu memberikan manfaat terutama 

bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap rumah sakit tersebut. Bagi 

pemilik rumah sakit, hasil penilaian kegiatan rumah sakit ini dapat memberikan 

informasi tentang kinerja manajemen atau pengelola yang telah diberikan 

kepercayaan untuk mengelola sumber daya rumah sakit. Bagi masyarakat, semua 

hasil penilaian kinerja rumah sakit dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan 

pertimbangan kepada siapa (rumah sakit) mereka akan mempercayakan perawatan 

kesehatannya. 

Keberadaaan RSD masih dipandang memiliki kualitas lebih rendah oleh 

sebagian masyarakat dibandingkan dengan rumah sakit swasta. Masyarakat 

mengharapkan rumah sakit daerah memberikan pelayanan yang memuaskan
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namun disisi lain terdapat keterbatasan karena sebagian pembiayaan RSD berasal 

dari dana APBN dan APBD. Selain itu, faktor intrinsik lain berupa rendahnya 

kesesuaian pekerjaan karyawan, rendahnya teknologi dalam kesesuaian pekerjaan, 

tidak pantasnya supervisor dalam mengontrol sistem, kurangnya pengawasan, dan 

kurangnya kerja sama juga mempengaruhi pelayanan RSD (LAN, 2004). 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di RSD 

maka harus dilakukan perbaikan dari segala bidang, salah satunya adalah dengan 

menerapkan sistem cost centre yang berorientasi pelayanan public sehingga akan 

mendorong RSD meningkatkan kualitas dalam sikap profesional dengan 

mentargetkan tujuan value for money (economy, efficiency, effectifity). 

Untuk tercapainya value for money diperlukan beberapa faktor yang harus 

dipenuhi diantaranya adalah komitmen organisasi, kinerja organisasi, dan budaya 

organisasi. Menurut Mowday et.al (1979) dalam The Measurement of 

Organizational Commitment, komitmen organisasi adalah keyakinan dan 

dukungan terhadap nilai dan sasaran (goal) yang ingin dicapai organisasi. Individu 

yang berkomitmen tinggi akan berpandangan positif dan berusaha kuat bagi 

perusahaan (Porter, et al, 1979). 

Budaya organisasi menurut Cornick (1980) adalah indikasi sikap sebagai 

suatu kondisi sadar yang lebih menunjukkan tingkat perasaan subyektif seseorang 

terhadap suatu obyek (pekerjaan) sehingga dapat disimpulkan jika budaya RSD baik 

maka kualitas pelayanan kesehatan juga baik. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Tjiptono (2000:75) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanannya sendiri 

sebenarnya dipengaruhi oleh banyak aspek salah satunya adalah budaya organisasi 
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dan cara pengorganisasiannya. Budaya organisasi berpengaruh terhadap perilaku 

anggota organisasi atau dapat dikatakan bahwa budaya organisasi secara langsung 

maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap komitmen organisasi dan 

kinerja anggota organisasi. 

Menurut Robbins (1998) dalam Zwaan (2006) mengatakan bahwa terdapat 

tujuh karakteristik primer untuk memahami hakikat dari budaya organisasi yaitu: 

(1) inovasi dan pengambilan keputusan (innovation and risk taking); (2) perhatian 

pada rincian (attention to detail); (3) orientasi pada hasil (outcome orientation); 

(4) orientasi pada orang (people orientation); (5) orientasi pada tim (team 

orientation); (6) agresivitas (agresiveness); dan (7) kemantapan (stability). 

Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas publik adalah pemberian 

informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku 

kepentingan (stakeholder) (Mahmudi, 2005:9). Akuntabilitas publik juga terkait 

dengan kewajiban menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang 

telah, sedang, dan akan direncanakan untuk dilaksanakan organisasi publik. 

Akuntabilitas pemerintah sebaiknya tidak hanya memusatkan pada pemanfaatan 

sumber daya (input) semata tetapi juga pada kinerjanya (Herbert Leo, 1997). 

Akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik good governance berkenaan 

dengan (1) participation; (2) rule of law; (3) transparency; (4) responsiveness; 

(5) consesus orientation; (6) equity; (7) effectiveness and efficiency; dan (8) 

strategy vision (Mardiasmo, 2002; UNDP dalam LAN, 2000). Dari uraian yang 

dituliskan diatas penulis tertarik untuk menganalisis kinerja rumah sakit daerah 

berdasarkan budaya organisasi, komitmen organisasi, dan akuntabilitas publik. 
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Penelitian serupa dari Mujid dkk (2012) Organizational Commitment, Work 

Culture, and Achievement Motivation in State Islamic University Syarif 

Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa ada hubungan ketiganya dalam saling 

mempengaruhi, begtu juga dengan hasil dari penelitian Zwan (2006) Assessing 

Organisational Culture In A Private Hospital In The Western Cape yang 

mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara budaya 

organisasi dalam mempengaruhi kegiatan di rumah sakit. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi Rumah 

Sakit Daerah ? 

2. Apakah komitmen organisasi berpebgaruh terhadap kinerja organisasi Rumah 

Sakit Daerah? 

3. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja organisasi Rumah 

Sakit Daerah ? 

4. Apakah budaya organisasi, komitmen organisasi, dan akuntabilitas publik 

secara simultan berpengaruh terhadap kinerja organisasi Rumah Sakit 

Daerah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja organisasi 

Rumah Sakit. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi 

Rumah Sakit. 

3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja organisasi 

Rumah Sakit. 

4. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi, komitmen organisasi, dan 

akuntabilitas publik secara simultan berpengaruh terhadap kinerja organisasi 

Rumah Sakit Daerah. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-

pihak lain yang berkepentingan. 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi penulis, berharap dengan melakukan penelitian ini akan mampu 

menambah wawasan serta lebih memahami mengenai hubungan budaya 

organisasi, komitmen organisasi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja 

rumah sakit di Karesidenan Pati. 

2. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau pengetahuan bagi 

pembaca dan menyediakan informasi tentang kinerja rumah sakit daerah. 
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3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan dan ilmu 

pengetahuan serta dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan organisasi publik khususnya mengenai kinerja organisasi. 

4. Bagi Organisasi Publik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang 

berguna bagi organisasi publik, khusunya organisasi publik di Karesidenan 

Pati dalam menerapkan kebijakannya sehingga kinerja organisasi publik 

tersebut menjadi lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


