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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terdapat hasil penelitian yang beragam tentang pengaruh promosi

jabatan, rotasi kerja, dan motivasi kerja peningkatan kinerja karyawan pada

perusahaan, yang menunjukkan pengaruh positif dan pengaruh negatif.

Saravanan, dkk, (2017) Kabupaten Malappuram dengan melakukan

kuesioner dengan tekhnik sampling menemukan bahwa rotasi pekerjaan

memiliki pengaruh positif yang signifikan dalam peningkatan terhadap

kinerja karyawan dan dapat mengurangi kebosanan yang akan berpengaruh

terhadap kepuasan kerja pada karyawan dan mengungkapkan bahwa rotasi

kerja yang dilakukan diinternal perusahaan sebagai upaya dalam

peningkatan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan bersama-sama.

Namun berbeda lagi dalam penelitian Salih, dkk, (2017) di Red Sea

University di Sudan mengemukakan penemuannya dari penelitiannya ini

yaitu antara rotasi kerja dan kinerja karyawan tidak ada memiliki hubungan

yang signifikan penilitian ini dilakukan pada karyawan yang bertahun-tahun

bekerja dan mempunyai pengalaman.

Dalam peneltian Lorette, dkk, (2016) mengenai hubungan motivasi

kerja terhadap kinerja karyawan Ecobank Limited, Knust Branch dan

stadium dari ukuran sampel yang diambil adalah 30 karyawan ini

mengemukakan karyawan yang mendapat motivasi cendrung untuk
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meningkatkan kinerjanya. dan menurut penelitian Ajusa, dkk, (2016) di

Universitas Mount di Kenya dengan sampel 288 responden dari jumlah

populasi 1034 menunjukkan penemuannya dengan adanyan motivasi akan

meningkatkan kinerja karyawan jenis penelitian ini survei deskriptif.

Penelitian Noor, dkk, (2015) pada PhD dan non PhD di Universitas

Khyber Pakhtunkhwa Pakistan dengan 94 responden dengan tingkat respon

terhadap penelitian ini 100% dan mengemukakan penemuannya promosi

kerja memiliki hubungan positif dengan kepuasan kerja dan memberikan

hasil rekomendasi untuk dapat melakukan promosi jabatan sesuai dengan

tingkat kebutuhannya. dan ditambah didalam studi yang dilakukan

saharuddin, dkk (2016) meneliti kepuasan kerja dengan kaitannya promosi

jabatan dan kompensasi dengan meneliti 91 karyawan dengan analisis spss

dan menunjukkan adanya hubungan yang signifakan antara promosi jabatan,

kepuasan kerja, moral, semangat kerja dalam kaitannya peningkatan

produktivitas kerja karyawan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

Evangeline, dkk, (2015) mengemukakan hal yang berbeda bahwa promosi

kerja, kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, penelitian

ini dilakukan di Batticaloa dengan 210 kuesioner.

Penelitian yang dilakukan Nadeem, dkk, (2014) telah menganalisis

aspek motivasi karyawan terutama didalam perusahaan swasta diPakistan

banyak pekerja yang bekerja didalam perusahaan swasta terutama diMultan

menemuii masalah terhadap motivasi. Banyaknya karyawan yang bekerja

didalam perusahaan swasta tersebut menemui kendala terhadap motivasi
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karyawan yang mendorong karyawan untuk lebih giat lagi dalam bekerja.

Dalam hal ini juga disebutkan salah faktor utama yang dapat membantu

perusahaan untuk mencapai motivasi karyawan. Karena itu melihat motivasi

karyawan sangat penting untuk kinerja dan efisiensi karyawan dan untuk

keberhasilan perusahaan swasta. kuesioner dikembangkan untuk mengetahui

pengaruh motivasi karyawan terhadap kinerja diperusahaan. Data

dikumpulkan melalui metode convenience sampling. populasi yang

dijadikan sampel meliputi, manajer dan non-manajer dari perusahaan swasta

di kota Multan. Penelitian yang telah dilakukan di Pakistan ini memberikan

gambaran hubungan motivasi karyawan terhadap kinerja yang sangat

signifikan.

Lebih lanjut dalam penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh

Promosi Jabatan Rotasi Kerja dan Motivasi Kerja Dalam Peningkatan

Kinerja Karyawan Pada Rumah Sakit Pku Muhammadiyah

Surakarta”. Sebagaimana diketahui dengan adanya promosi jabatan dan

rotasi kerja dapat meningkatkan kinerja karyawan, begitu juga motivasi

kerja pada para karyawan didalam bekerja akan menghasilkan semakin

tinggi kinerjanya dan begitu juga akan sebaliknya sehingga sangat penting

para atasan untuk selalu memberikan motivasi kerja kepada para karyawan.

Didalam aktivitas kerja rumah sakit sebagai pendukung tentu mempunyai

peralatan dan tekhnologi yang canggih yang selalu digunakan namun

apabila tidak ditunjang dengan karyawan yang mempunyai kompetensi serta

motivasi tinggi menjadi penghambat lembaga untuk lebih maju, rumah sakit
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sebagai pemberi jasa pelayanan pada pasien yang menuntut untuk

memberikan pelayanan prima yang akan menghasilkan kinerja secara

kuantitas, kualitas yang diharapkan, serta ketepatan waktu merupakan

harapan seluruh pasien, serta sebagai bagian dalam pencapaian tujuan

lembaga atau perusahaan yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dan

adanya tanggung jawab sosial pada masyarakat yang diinginkan.

Dalam menjalankan aktivitas usahanya tentu memiliki tujuan yang

ingin dicapai baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Dalam penelitian ini, setelah mengamati dan melakukan survei dilapangan

peneliti menemukan jarang promosi jabatan, rotasi kerja baru mulai

dilakukan dan masih menjadi observasi terhadap pengaruh kinerja karyawan

dan dengan diadakannya rotasi kerja dapat mengurangi rasa kejenuhan atas

lingkungan kerja sebelumnya seta dapat menambah keserbagunaan

karyawan sehingga tidak menjadi penghambat dalam menjalankan tugasnya,

dan dengan memberikan motivasi yang tinggi serta yang didukung dengan

berbagai pelatihan seperti yang telah diadakan didalam lingkungan kerja

rumah sakit Pku Muhammadiyah Surakarta saat ini yang disebut dengan in

house training (pelatihan islami) diharapkan mampu meningkatkan kinerja

para karyawan dan selalu memberikan kepuasan terhadap  pelayanan pasien

untuk menjadikannya pelayanan yang prima.
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1.2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu dari beberapa penelitian promosi jabatan memiliki

hubungan yang signifikan dan berpengaruh dalam peningkatan kinerja

karyawan dan penelitian lain juga menunjukkan rotasi kerja serta motivasi

kerja yang dilakukan punya peran yang signifikan dalam peningkatan

kinerja karyawan:

1. Didalam lingkungan kerja rumah sakit apakah promosi jabatan punya

pengaruh yang signifikan dalam peningkatan kinerja karyawan.

2. Dalam lingkungan kerja rumah sakit Apakah rotasi kerja berpengaruh

yang signifikan terhadap kinerja karyawan?

3. Apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan

pada rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini dapat membuat suatu kesimpulan yang

dapat digunakan oleh manajemen puncak untuk mengetahui seberapa

pentingnya pengaruh promosi jabatan, rotasi kerja dan motivasi kerja dalam

peningkatan kinerja pegawai, serta dapat mengukur kinerja pegawai setelah

melakukan penelitian apakah sudah memenuhi atau belum dilingkungan

kerja rumah sakit pku muhammadiyah surakarta.

Setelah dilakukan penelitian dapat menjawab atas permasalahan

yang dihadapi baik secara cepat atau lambat akan menjadi penghambat

pencapaian tujuan dan dengan hasil penelitian ini tentunya dapat dijadikan
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sebagai acuan manajemen rumah sakit dalam mengambil langkah-langkah

terbaik dalam hal promosi dan rotasi kerja, motivasi kerja yang semuannya

variabel ini akan memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai,

sehingga diketahui tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menguji seberapa besar pengaruh Promosi Jabatan terhadap

kinerja karyawan

2. Untuk menguji seberapa besar pengaruh rotasi kerja dan motivasi kerja

dalam meningkatkan kinerja karyawan

3. Untuk menguji motivasi kerja terhadap kinerja karyawan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

dilingkungan rumah sakit mengevaluasi sistem promosi jabatan, rotasi

kerja serta motivasi kerja yang sedang berjalan saat ini dilingkungan

kerja rumah sakit pku muhammadiyah Surakarta. yang hasil

penelitiannya ini secara teoritis memberikan manfaat bagi bidang

akademik untuk memberikan wawasan pengetahuan dalam hal

pengaruh kinerja pegawai apa saja dan secara teori mampu

membuktikan faktor-faktor yang diteliti dalam peningkatan kinerja

pegawai.
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2. Secara Empiris

Adanya manfaat secara empiris, dapat menyesuaikan antara hasil

penelitian ini dengan yang sebenarnya terjadi pada tempat penelitian

sehingga bisa melakukan mengkajian dan dilakukan perbaikan.

3. Secara Praktis

Bagi penulis sendiri diharapkan dapat menambah pengetahuan

khususnya dalam menerapkan manajemen sumber daya manusia. Dan

bagi pihak rumah sakit diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta

menambah masukaan untuk program promosi jabatan, rotasi jabatan

dan motivasi kerja yang dilaksanakan manajemen rumah sakit dimasa

mendatang serta memberi kontribusi pada pihak lain sebagai bahan

kajian dan pembanding dan dapat juga dijadikan dasar untuk penelitian

lebih lanjut.


