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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara yang maju apabila 

kondisi politik, pertumbuhan ekonomi, dan kesehatan suatu negara berada 

pada kondisi yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan perkapita 

yang tinggi, keamanan terjamin, tingkat kematian rendah, dan lain sebagainya.  

Kesejahteraan masyarakat suatu negara tentu tak akan terlepas dari 

kualitas kesehatan masyarakat itu sendiri. Kesehatan masyarakat memiliki 

peranan yang sangat penting bagi sebuah negara untuk dapat terus 

berkembang. Untuk itu, tak heran bila anggaran yang disediakan pemerintah 

demi memberikan pelayanan kesehatan bagi warganya terbilang cukup tinggi. 

Hal ini dibuktikan dengan besarnya anggaran kesehatan dalam Aanggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada tahun 2016 lalu yaitu 

sebesar Rp 109 triliun atau 5,05% dari APBN. Jumlah tersebut lebih besar 

dari tahun 2015 yang hanya Rp 75 triliun atau sekitar 3,7% dari APBN. 

Meningkatnya anggaran kesehatan yang disediakan pemerintah dalam 

APBN tentu memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk 

mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik dari tahun-tahun 

sebelumnya. Oleh karena itu, instansi-instansi kesehatan beserta tenaga medis 

yang ada di Indonesia sudah seharusnya memanfaatkan anggaran tersebut 
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semaksimal mungkin guna memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik 

baik untuk masyarakat Indonesia.  

Namun dengan anggaran yang sebesar itu, tidak jarang masyarakat 

Indonesia yang mengeluhkan tentang pelayanan kesehatan yang ada. Mulai 

dari biaya yang mahal, hingga rumitnya persyaratan maupun prosedur 

administrasi yang harus dilalui untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Maka dari itu, peranan suatu instansi seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, 

hingga Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Klinik sudah 

seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.  

Kualitas suatu instansi dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat tentu tak akan terlepas dari baik-buruknya kinerja pegawai dari 

instansi itu sendiri. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi aset vital bagi 

instansi karena peranya dalam implementasi strategi sangat penting, yaitu 

sebagai subyek pelaksana strategi perusahaan. Disisi lain, manusia juga 

memiliki faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerjanya. Mulai dari 

perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan gaya hidup akan 

mempengaruhi produk maupun jasa yang dihasilkannya. Sehingga Sumber 

Daya Manusia perlu dikelola dengan baik supaya tujuan suatu perusahaan 

dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 

Wilson (2012) dalam bukunya mengatakan bahwa kinerja merupakan 

variabel tidak bebas (dependent variable) yang dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang mempunyai arti dalam penyampaian tujuan organisasional. 
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Artinya, kesalahan dalam mengelola variabel bebas (independent variable) 

akan berakibat pada kinerja, baik secara negatif maupun positif. 

Kinerja pegawai erat kaitannya dengan penilaian kinerja, untuk itu 

penilaian kinerja pegawai perlu dilakukan oleh suatu instansi. Penilaian 

kinerja menurut Robin (2009:227) pengertian penilaian pelaksanaan pekerjaan 

yang bersifat komprehensip meliputi : 1) Kualitas dari hasil pekerjaan, 2) 

Jumlah hasil atau produk. 3) Pengetahuan mengenai perkerjaan dan kreativitas 

karyawan dalam berkerja, 4) Ketergantungan untuk menghasilkan produk 

yang ditetapkan perusahaan berdasarkan standar kualitas, maupun efisiensi 

karyawan dalam berkerja. 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, beberapa 

diantaranya adalah variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini, seperti 

kepemimpinan, lingkungan kerja dan kompensasi. Menurut Tampubolon, 

(Regina 2010) Gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil 

kombinasi dari falsafah, ketrampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan 

seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya.. 

Gaya Kepemimpinan adalah pola-pola perilaku konsisten yang mereka 

terapkan dalam bekerja dengan dan melalui orang lain seperti yang 

dipersepsikan orang-orang. Pola-pola tersebut timbul pada diri orang-orang 

pada waktu mereka mulai memberikan tanggapan dengan cara yang sama 

dalam kondisi serupa sehingga pola tersebut membentuk kebiasaan tindakan 
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yang setidaknya dapat diperkirakan bagi mereka yang bekerja pada orang-

orang tersebut (Hersley dan Blanchard, 2001:150). 

Variabel lain yang tak kalah penting dalam menyelesaikan sebuah 

pekerjaan dan mencapai tujuan organisasi adalah dibutuhkannya lingkungan 

kerja yang kondusif. Nitisemito (Hamdiyah 2016) menyatakan lingkungan 

kerja yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja, yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Menurut 

Sutrisno (2010:118) menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah keseluruhan 

sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang 

melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, 

lingkungan kerja ini meliputi tempat bekerja, fasilitas, alat bantu pekerjaan, 

kebersihan, pencayahaan, ketenangan, termasuk juga hubungan kerja antara 

orang-orang yang ada di tempat tersebut. 

Selain faktor gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja, ada faktor lain 

yang juga berpengaruh terhadap kinerja seorang karyawan. Kompensasi 

mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam meningkatkan semangat 

kerja karyawan, seperti yang diketahui kompensasi merupakan seluruh balas 

jasa yang diterima oleh karyawan dari perusahaan sebagai imbalan atas 

pekerjaan mereka di perusahaan dalam bentuk finansial atau non finansial dan 

menjadi tujuan utama karyawan (Ardana dkk, 2012). 
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Uraian diatas adalah sebagai latar yang membelakangi penulis dalam 

melakukan penelitian dengan judul, “Pengaruh Kepemimpinan, 

Lingkungan Kerja, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai 

Puskesmas Gemuh I Kabupaten Kendal”. Penelitian ini melibatkan 

pegawai dan seluruh jajaran yang ada dalam struktur organisasi Puskesmas 

Gemuh I Kabupaten Kendal yang beralamatkan di Jl. Napak Tilas Desa 

Pamriyan Kec. Gemuh Kab. Kendal. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan? 

3. Apakah kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan? 

4. Apakah kepemimpinan, lingkungan kerja, dan kompensasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kompensasi terhadap 

kinerja karyawan 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kepemimpinan, 

lingkungan kerja, dan kompensasi secara bersama-sama terhadap kinerja 

karyawan 

 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk: 

1. Manfaat Bagi Penulis 

a. Sebagai salah satu pemenuh syarat guna mendapatkan gelar sarjana 

b. Untuk membandingkan dan mengaplikasikan teori-teori yang 

diterima selama perkuliahan dengan kenyataan dilapangan, dan 

sebagai salah satu cara dalam proses memahami lebih dalam 

mengenai sumber daya manusia 
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2. Manfaat Bagi Lembaga Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber kepustakaan 

guna menambah wawasan bagi para mahasiswa yang sedang melakukan 

pembelajaran dalam proses mempelajari ilmu manajamen dan khususnya 

manajemen sumber daya manusia 

3. Manfaat Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat 

membangun berupa kritik dan saran sehingga perusahaan memiliki 

kesempatan yang lebih besar untuk membangun perusahaannya supaya 

dapat menjadi perusahaan yang lebih baik. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka disusunlah 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini merupakan bagian awal skripsi yang memberikan 

gambaran tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dari tiga bagian yaitu landasan teori, hubungan antar variabel, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Pada bagian landasan 

teori memuat berbagai penjelasan teori tentang motoivasi, gaya 
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kepemimpinan, dan kineja karyawan. Pada bagian penelitian terdahulu 

memuat penjelasan tentang penelitian terdahulu memuat penjelasan tentang 

penelitian terdahulu yang akan dibandingkan dengan penelitian yang baru ini. 

Sedangkan pada hipotesis merupakan bagian yang menjelaskan tentang 

dugaan sementara penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bagian bab tiga ini merupakan penjelasan mengenai berbagai teori 

metode atau cara melakukan penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari kerangka 

konseptual, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan 

sampel, definisi operasional variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bagian bab empat ini merupakan bab yang menjelaskan tentang hasil 

yang diperoleh dari penelitian ini yang dikemudian akan dibahas secara rinci. 

BAB V PENUTUP 

Bagian bab lima ini merupakan bagian bab penutup dari penulisan skripsi ini. 

Pada bagian bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bagian 

kesimpulan ini merupakan penjelaan inti dari hasil penelitian, sedangkan 

bagian saran merupakan penjelasan anjuran atau pandangan penulis untuk 

hasil penelitian skripsi ini. 


