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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan kondisi sosial budaya bangsa dan pesatnya kegunaan 

teknologi yang memacu perkembangan dalam bidang ekonomi. Kalangan 

perusahaan berpaya untuk memenuhi berbagai bentuk kebutuhan masyarakat, 

tak terkecuali dalam hal selera dan kepuasan konsumen, faktor sumber daya 

manusia yang dimiliki perusahaan sangat menentukan dalam keberhasilan 

untuk mengantisipasi perubahan dan persaingan yang dihadapi oleh masing-

masing perusahaan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan memberikan 

kontribusi ke arah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

Rumah Sakit Nirmala Suri sebagai salah satu rumah sakit di sukoharjo 

yang  memerlukan penanganan yang terbaik di bidang menejerial, demi 

terciptanya tujuan Rumah Sakit diperlukan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. Karena sumber daya manusia harus dapat diberdayakan secara 

optimal guna mencapai produktivitas yang tinggi, hal ini sangat esensial 

karena produktivitas merupakan tujuan dari setiap oganisasi dan dapat 

dijadikan sebagai cerminan kinerja organisasi  (Setiaji dan Masnurhadi, 2003: 

124)  menyangkut pembahasan tentang sumber daya menusia sebagai 

karyawan tidak terlepas dari permasalahan kompensasi dan pendidikan yang 

dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. 
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Produktivitas merupakan suatu masalah yang sangat penting bagi 

organisasi, agar tercapai produktivitas yang tinggi harus diupayakan 

peningkatan produktivitas masing-masing faktor seperti tanah, modal, mesin-

mesin, peralatan atau bahan mentah, tenaga listrik, teknologi, dan sumber daya 

manusia (SDM). Namun diantara semua faktor produksi tersebut sumber daya 

manusia (SDM) memegang peranan penting dalam peningkatan produktivitas, 

karena alat-alat produktivitas adalah teknologi dan pada hakekatnya teknologi 

adalah hasil karya manusia dan sumber daya manusia (SDM) merupakan 

motor penggerak dari faktor-faktor produktivitas (Setiaji dan Masnurhadi, 

2003: 124). 

Faktor manusia merupakan faktor penentu bagi terciptanya tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien, sehingga dapat dikatakan bahwa 

keberhasilan justru ditentukan oleh manusia (Dessler, 1997: 10-11 dalam 

Wahyuddin dan Narimo, 2005: 98). Menurut Werther and Davis (1996: 17 

dalam Wahyuddin dan Narimo, 2005: 98) berhasil tidaknya suatu organisasi 

dalam pencapaian tujuan akan banyak ditentukan oleh keberhasilan individu-

individu dalam menjalankan tugas yang diembannya, sebab manusia 

merupakan pelaksana kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. 

Suatu organisasi terdapat beberapa elemen-elemen penting yang dapat 

meningkatkan produktivitas, elemen-elemen tersebut adalah teknologi 

(peralatan, metode kerja) yang digunakan, kualitas dari input (termasuk 

matrial), kualitas lingkungan fisik (keselamatan, kesehatan kerja, lay-aut 

tempat kerja dan kebersihan), iklim dan budaya organisasi (termasuk supervisi 
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dan kepemimpinan), dan sistem kompensasi serta imbalan (Ruky,2001: 7). 

Produktivitas kerja karyawan pada organisasi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti pendidikan, ketrampilan, disiplian, motivasi, dan lingkungan 

kerja, teknologi, manajemen, sarana produksi, tingkat kompensasi, dan 

jaminan sosial. Masing-masing faktor penentu produktivitas tersebut perlu 

penelaahan lebih dalam, namun disini hanya akan dikupas masalah yang 

mempengaruhi produktifitas kerja karyawan di Rumah Sakit Nimala Suri 

Sukoharjo yaitu kompensasi, tunjangan kesehatan, dan pendidikan. 

Masalah yang penting dalam mempengaruhi produktivitas karyawan 

adalah kompensasi, sebab kompensasi yang diterima para karyawan bisa 

memuaskan dan memberikan semangat kerja. Timbulnya kepuasan dan 

semangat kerja ini disebabkan karena karyawan merasa berkurang 

kekawatiran terhadap masalah ekonominya. Menurut Simamora (2004: 442) 

kompensasi adalah apa yang diterima karyawan sebagai ganti kontribusinya 

kepada organisasi. Kompensasi membantu oraganisasi mencapai tujuanya dan 

memperoleh, memelihara, mempertahankan tenaga kerja yang produktif. 

Kompensasi di dalamnya ada tunjangan kesehatan yang juga mempengaruhi 

produktivitas kerja keryawan. Karena penelitian ini di lakukan pada Rumah 

Sakit yang berhubungan dengan kesehatan, maka penelitian ini membahas 

tentang tunjangan kesehatan sebagai variabel yang mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan, karena tunjangan kesehatan dalam Rumah Sakit 

merupakan faktor  yang penting bagi karyawan untuk memberikan balas jasa 
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kepada karyawan, yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 

pada karyawan. 

Penelitian ini juga membahas variabel lain yang mempengaruhi 

produktivitas yaitu pendidikan. Menurut Siswanto (2003: 199) pendidikan 

merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian, atau sikap 

para tenaga kerja mereka. Pendidikan berhubungan dengan menambah 

pengetahuan umum dan pengertian tentang seluruh lingkungan kerja, dan 

biasanya pendidikan lebih banyak berhubungan dengan teori tentang 

pekerjaan. Sekaligus bahwa pendidikan merupakan suatu usaha untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir dari seorang tenaga kerja, serta dengan 

adanya pendidikan yang tepat akan diperoleh tenaga kerja yang ahli (spesialis) 

dan trampil dalam bidangnya serta dalam melakukan pekerjaan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “PENGARUH KOMPENSASI, TUNJANGAN 

KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN TERHADAP PRODUKTIVITAS 

KERJA KARYAWAN PADA RUMAH SAKIT NIRMALA SURI 

SUKOHARJO”. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah kompensasi, tunjangan kesehatan, dan pendidikan dapat  

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan pada Rumah Sakit Nirmala 

Suri  Sukoharjo? 
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2. Menentukan faktor yang berpengaruh paling dominan terhadap 

produktivitas kerja karyawan  pada Rumah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Begitu luasnya obyek penelitian dan akan memerlukan waktu yang 

tidak sedikit serta keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis, 

pembahasan akan dibatasi pada masalah kompensasi, tunjangan kesehatan, 

dan pendidikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada Rumah Sakit 

Nirmala Suri Sukoharjo. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap produktivitas 

kerja karyawan; 

2. Menganalisis seberapa besar pengaruh tunjangan kesehatan terhadap 

produktivitas kerja karyawan; 

3. Menganalisis seberapa besar pengaruh pendidikan terhadap produktivitas 

kerja karyawan. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam merumuskan kebijaksanaan terhadap karyawan guna meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan, dan dapat memberikan informasi kepada 

rumah sakit mengenai pengaruh kompensasi, tunjangan kesehatan, dan 

pendidikan dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai ilmu yang dapat 

mengembangkan pengetahuan khususnya dibidang sumber daya manusia 

(SDM), untuk mengaplikasikan antara teori ekonomi yang diperoleh 

selama kuliah dengan kenyataan yang berhubungan dengan masalah 

ketenaga kerjaan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dapat menjadi acuan pembanding dalam penelitian pada 

bidang yang sama dan bermanfaat bagi pembaca. 

 

F. Sistematika Skripsi 

       Skripsi ini di bagi atas lima bab pembahasan, meliputi: 

       BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini barisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,        

pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta 

sistematika skripsi. 
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       BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang ada hubungannya dengan 

rencana pemecahan masalah yaitu pengertian manajemen personalia, 

pengertian kompensasi, pengertian tunjangan kesehatan, pengertian 

pendidikan, dan pengertian produktivitas. Hubungan kompensasi, 

tunjangan kesehatan, pendidikan dengan produktivitas serta teori-

teori relevan lain yang mendukung, review penelitian terdahulu, dan 

hipotesis. 

       BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran, data, dan sumber data,  

devinisi oprasional, dan metode analisis data. 

       BAB IV ANALISA DATA DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum Rumah Sakit Nirmala Suri 

Sukoharjo, analisis data, hasil analisis data, dan pembahasannya. 

       BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah 

dilakukan, selain itu juga berisi saran serta bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dan pihak lain yang membutuhkan. 




