
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi manajemen sumber daya manusia merupakan pemegang 

peranan yang sangat penting dan sangat menentukan. Setiap instansi selalu 

mengharapkan sumber daya yang mampu bekerja secara efektif dan efisien agar 

mencapai tujuan yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya 

manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dalam segala 

kebutuhan. Sumber daya manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya 

tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam 

memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dengan menggunakan beberapa 

fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut 

digunakan secara efektif dan adil bagi pentingnya individu, organisasi, dan 

masyarakat (Sutrisno, 2012:6). Berdasarkan pendapat di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia sangatlah penting dalam 

suatu kontribusi tujuan organisasi. Sehingga suatu organisasi atau lembaga 

pemerintah dituntut untuk mempunyai manajemen sumber daya manusia yang 

handal untuk mencapai suatu tujuan, sasaran yang diinginkan. 

Pada dasarnya rumah sakit merupakan tatanan pemberi jasa layanan 

kesehatan memiliki peran yang strategis dalam upaya meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat di Indonesia dalam Abdul Majib dan Amar Sani, (2016). 

Tuntutan masyarakat akan kualitas mutu jasa layanan kesehatan memberikan 

dampak sekaligus tantangan bagi rumah sakit untuk tetap survive. Tantangan ini 
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memaksa rumah sakit untuk mengembangkan kemampuannya dalam berbagai 

aspek untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab dan 

bermutu. dalam Abdul Majib dan Amar Sani, (2016). Menyatakan rumah sakit 

perlu mengelola dengan baik semua sumber daya yang di dalamnya agar dapat 

memenuhi harapan masyarakat. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti 

dapat simpulkan bahwa rumah sakit merupakan penyedia jasa pelayanan 

masyarakat yang di dalamnya adanya sumber daya manusia yang memiliki fungsi 

dan tanggung jawab masing-masing dalam mengelola dan tanggung jawab dengan 

baik di dalamnya. 

Organisasi rumah sakit selalu mengalami perkembangan yang membawa 

konsekuensi pada layanan kesehatan yang terus-menerus mengalami perubahan. 

Perubahan yang terjadi sering sekali tanpa disadari menjadi kurang bermutu 

sehingga rumah sakit selalu mengevaluasi kualitas layanan kesehatan yang 

diberikan kepada pasien, atau masayarakat secara berkesinabungan  dalam Abdul 

Majib dan Amar Sani , (2016), mengemukakan bahwa perubahan itu perlu 

dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh, karena harapan pasien atau 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan itu sendiri telah berubah dan akan 

selalu berubah. Berdasarkan pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa, diperlukanya perubahan secara bertahap dalam pencapaian harapan pasien 

atau pelayanan masyarakat dalam berubahan terus-menerus ke arah yang lebih 

baik dalam kualitas pelayanan kesehatan. 

Pelayanan keperawatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan di 

rumah sakit dan mempunyai daya ungkit yang besar dalam mencapai tujuan 
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rumah sakit. Dalam Abdul Majib dan Amar Sani, ( 2016), menyatakan bahwa 

90% dari pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah pelayanan keperawatan yang 

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasien selama 24 jam. Keperawatan 

sebagai profesi dan perawat sebagai tenaga profesional bertanggung jawab untuk 

memberikan pelayanan keperawatan sesuai kompetensi dan kewenangan yang 

dimiliki secara mandiri maupun bekerja sama dengan anggota tim kesehatan 

lainnya (Depkes, 2006). Pengelolaan tenaga kerja keperawatan yang baik dapat 

mewujudkan perawat yang berperan profesional, sehingga perawat dapat 

memberikan kontribusi yang besar untuk menjaga dan meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan rumah sakit  Abdul Majib dan Amar Sani, (2016). 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti dapat simpulkan bahwa,  

pelayanan keperawatan di dalam rumah sakit merupakan pelayanan yang dapat 

meningkatkan mutu dan kontribusi dalam pelayanan rumah sakit yang sesuai 

dengan profesi atau keahlian perawat itu sendiri. 

Pengelolaan pelayanan keperawatan membutuhkan sistem manajerial 

keperawatan yang tepat untuk mengarahkan seluruh sumber daya keperawatan 

dalam menghasilkan pelayanan keperawatan yang prima dan berkualitas. 

Manajemen keperawatan merupakan koordinasi dan integrasi dari sumber-sumber 

keperawatan dengan menerapkan proses manajemen untuk mencapai tujuan 

pelayanan keperawatan, dalam Abdul Majib dan Amar Sani, (2016).  Berdasarkan 

pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen keperawatan merupakan 

terdapat penempatan berbagai bagian medis yang sesuai dengan keahliannya 

dalam mencapai tujuan pelayanan keperawatan di rumah sakit. 
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Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan 

kebiasaan, sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian dalam Meisya Pramasela 

Kowas, dkk, (2016). Berdasarkan pengertian di atas dapat peneliti simpulkan 

bahwa pendidikan suatu pembelajaran pengetahuan yang diturunkan kegenarasi 

berikutnya melalui pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliknya. 

Pelatihan merupakan sarana pembinaan dan pengembangan karier, melalui 

keikutsertaan dalam program pelatihan, pegawai terpilih secara sadar dan 

terencana dipersiapkan oleh organisasinya untuk menerima tanggung jawab 

pekerjaan yang berbeda (rotasi) dana atau kedudukan atau jabatan yang lebih 

tinggi pada waktu yang akan datang, Meisy Pramesela Kowas, dkk, (2016). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pelatihan 

merupakan pembinaan dalam keikutsertaan dalam pelatihan yang disiapkan suatu 

organisasi dalam peningkatan kemampuan dalam tanggung jawab dan jabatan 

yang akan datang. 

Menurut Yordy Wisni Kusuma, (2016) semangat dan gairah kerja sulit 

untuk dipisahkan meski semangat kerja memiliki pengaruh cukup besar terhadap 

semangat kerja. Dengan meningkatakan semangat kerja dan gairah kerja, maka 

pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan dan semua pengaruh buruk yang 

menurunnya semangat kerja dan absensi dan selanjutnya akan diperkecil dan 

selanjutnya menaikkan semangat kerja dan gairah kerja yang berarti diharapkan 

juga meningkatkan kinerja perawat. Semangat kerja juga dapat diartikan sebagai 

pertannyaan ringkas dan kekuatan psikologis yang beraneka ragam yang menekan 
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sehubungan dengan pekerjaan mereka. Semangat kerja juga dapat diartikan juga 

sebagai iklim atau suasana kerja yang terdapat di dalam suatu organisasi yang 

menunjukkan rasa kegairahan dalam melaksanakan pekerjaan dan mendorong 

mereka untuk bekerja secara lebih baik dan lebih produktif. Berdasarkan pendapat 

di atas dapat peneliti simpulkan bahwa semangat kerja adalah ragam psikologis 

atau suasana hati dari dari setiap individu di tempat kerja dalam menunjukkan rasa 

kegairahan kerja yang dapat meningkatkan hasil kerja secara lebih baik dalam 

kinerja perawat. 

Disiplin kerja merupakan sikap menghormati dan menghargai, patut dan 

taat terhadap peraturan-peraturan, yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis 

serta sanggup mejelaskannya dan tidak dapat mengelak untuk merima sanksi-

sanki, Meisy Pramasela Kowas, dkk, (2016). Berdasarkan pendapat ahli di atas,  

dapat di simpulkan bahwa disiplin kerja adalah suatu sikap atau tingkah laku 

seseorang dalam menghargai dan mengormati peraturan yang ada di dalam 

organisasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis agar seseorang selalu taat 

dalam peraturan yang ada, serta dapat menerima sanksi-sanksi yang ada. 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam menjalankan 

tugas-tugas diberikan kepadanya yang didasarkan atas kepercayaan dan 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu, Meisy Pramasela Kowas, dkk, (2016). 

Kinerja perawat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang sangat penting 

untuk dikaji dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan. Kinerja perawat merupakan jaminan kualitas pelayanan kesehatan yang 

diberikan kepada pasien baik yang sakit maupun yang sehat. Kunci utama dalam 
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meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah perawat yang 

mempunyai kinerja yang tinggi. Namun tidak jarang ditemukan keluhan berkaitan 

dengan kualitas pelayanan kesehatan yang muaranya berasal dari kinerja petugas 

termasuk perawat. Berdasarkan pendapat di atas peneliti dapat simpulkan bahwa 

kinerja perawat merupakan pencapaian hasil kerja yang ada di suatu organisasinya 

dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan dan mampu menjalankannya serta 

mampu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam pencapaian 

kinerjanya. 

RSUD. Kayen, Pati suatu perusahaan jasa yang mengutamakan kualitas 

pelayanan terhadap masyarakatnya, akan tetapi perlunya kinerja yang maksimal 

untuk pencapaianya. Serta didukung berbagai hal seperti pendidikan dan 

pelatihan, semangat kerja dan disiplin kerja untuk pencapaian kerja secara 

maksimal. 

Berdasarkan data peneliti dapat dari RSUD. Kayen, Pati bahwa perlu 

adanya peningkatan dalam kompetensi keahlian keperawatan yang berdampak 

pada kinerja perawat, dikarenakan masih banyaknya lulusan D3 keperawatan yang 

ada di RSUD. Kayen, Pati dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1. Data Pendidikan Perawat RSUD. Kayen, Pati 

N

O 

Kategori Tenaga Medis Jumlah Tota

l 

Total Per 

Sub 

Ketenagaan 
PNS NON  

PNS 

1. S1 Keperawatan 23 6 29  

 

 
2. D4 Kebidanan 1 - 1 

3. AKPER/D3 Perawatan 37 24 61 

4. AKBID/D3 Kebidanan 15 12 27 

5. Perawat Kesehatan (SPK/SPR) 1  1 

6. Bidan (PBB) 1  1 120 

Sumber : Data pendidikan perawat RSUD. Kayen, Pati 2015 
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 Menurut dari data yang peneliti dapat dari RSUD. Kayen, Pati, peneliti 

menemukan bahwa banyaknya pendidikan berlulusan D3, maka diperlukannya 

pelatihan keperawatan secara terus-menerus dikarenakan pencapaian target 

pelatihan kerja perawat 100% akan tetapi, pencapaian pelatihan kerja perawat 

yang teralisasi masih di bawah 100% sehingga akan berdampak pada hasil kerja 

dan kinerjanya yang dihasilkan perawat RSUD. Kayen, Pati dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 1.2. Data Pencapaian Pelatihan Di RSUD. Kayen, Pati 

NO Nama Pelatihan Jumlah 

Peserta 

Target Realisasi 

1. Peningkatan profesi di 

bidang bedah mulut 

1 100% 

 

50% 

2. Peningkatan Fungsional 

Perawat Gigi 

1 100% 60% 

3. Profesi Perawat Gigi Rumah 

Sakit 

1 100% 6% 

4. Basic Trauma and Cardiac 

Life Suport (BTCLS) 

30 100% 60% 

5. Basic Skill Course For The 

Operating Room Nurse 

(BSCORN) 

2 100% 40% 

6. Anestesi bagi Perawat 1 100% 50% 

7. Intensive Care Unit (ICU) 2 100% 80% 

8. Hemodialisis (HD) 1 100% 70% 

9. Bedah 8 100% 20% 

10. Asitener Instalasi Bedah 

Sentral (IBS) 

8 100% 60% 

11. Tuberculosis (TB) 5 100% 50% 

12. Contraceptive Technologi 

Up date (CTU) 

15 100% 50% 

13. Pertolongan Pertama Gawat 

Darurat (PPGD) 

10 100% 60% 

14. Perawatan Luka 6 100% 70% 
Sumber : Data pencapaian pelatihan perawat RSUD. Kayen, Pati tahun 2017 

Sementara itu data yang peneliti peroleh dari RSUD. Kayen, Pati  peneliti 

menemukan bahwa terdapat suatu menurunnya keikutsertaan bimbingan motivasi 
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dapat menurunkan semangat kerja bagi perawat dimana pada kegiatan 

“Bimbingan Motivasi Training Service Excellence” pada setiap diadakannya 

kegiatan mengalami penurunan keikutsertaanya, ini menunjukkan bahwa 

semangat kerja yang ikut menurun dan berdampak pada kinerja pada perawat 

RSUD. Kayen, Pati terlihat pada data jadwal bimbingan motivasi di bawah ini. 

 

Tabel 1.3. Jadwal Bimbingan Motivasi Training Service Excelen  

NO Peserta 

Tanggal 

Jumlah 

Peserta 

4/6/

„18 

11/

6/ 

„18 

18/

6/ 

„18 

25/

6/ 

‟18 

2/7/

„18 

9/7/

„18 

16/

7/ 

„18 

23/

7/ 

„18 

30/

7/ 

„18 

1 IGD 18 18 16 16 16 15 13 10 8  

2 Poliklinik 10 10 10 10 9 10 10 8 3  

3 Ruang Seruni 13 13 13 10 8 8 7 5 1  

4 Ponek 13 12 10 10 10 9 7 5 1  

5 ICU 12 12 12 12 12 10 8 6 2  

6 R. Sakura 12 12 11 11 10 9 7 4 1  

7 R. Melati 14 14 12 14 10 8 6 4 2  

8 
R. 

Hemodialisa 
4 4 4 4 0 3 2 1 0  

9 R. Operasi 7 7 7 6 0 7 5 4 1  

10 R. Cendana 13 13 10 10 8 8 5 1 1  

11 Poli Gizi 4 4 4 4 0 4 4 0 6  

 Jumlah 120 119 109 107 83 91 74 48 26  
      Sumber : Jadwal bimbingan motivasi Training Service Excelence RSUD. Kayen, Pati, 2018 

 

Sedangkan data yang peneliti dapatkan dari RSUD. Kayen, Pati terdapat 

rekapitulasi data absensi perawat RSUD. Kayen, Pati tahun 2018 selama enam 

bulan terdapat keterangan perawat yang terlambat berjumlah 45 orang perawat, 

yang terdapat jumlah yang paling tinggi dibandingkan dengan keterangan ijin, 

cuti, sakit , dinas luar, sehingga berdampak kurangnya kedisiplinan dalam 

kehadiran saat keberangkatan dan tidak terlaksanya peraturan yang di tetapkan, 
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sehingga berdampak pada hasil kerja dan kinerja yang dihasilkannya. Mengenai 

penjelasan diatas dapat di lihat pada tabel sebagai berikut ini. 

Tabel 1.4. Rekapitulasi Data Absensi Perawat RSUD. Kayen Pati 

Tahun 2018 

 

Bulan 

Keterangan Jumlah Orang 

Ijin Cuti Sakit Terlambat Dinas Luar Jumlah 

Januari 2 4 1 5 3 15 

Febuari 1 3 4 8 5 21 

Maret 5 7 2 7 4 25 

April 3 2 5 9 6 25 

Mei 8 5 3 6 7 29 

Juni 9 4 7 10 9 39 

Jumlah 28 25 22 45 34 154 
   Sumber : Rekapulasi data absensi perawat RSUD. Kayen, Pati 2018 

Menurut data yang didapat peneliti dari RSUD. Kayen Pati, peneliti 

menemukan bahwa terdapat penilaian capaian sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil 

yang dijelaskan pada tabel terdapat pencapaian target kinerja perawat yang belum 

terpenuhi atau terealisasi selama satu tahun, sehingga terjadinya rendahnya kinerja 

perawat di RSUD. Kayen Pati terlibat pada tabel di bawah ini. 
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Table 1.5. Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil 

NO Kegiatan Tugas Tambahan Target Realisasi 

Kuant  Kual  Waktu Kuant  Kual Waktu 

1. Melaksanakan pengkajian keperawatan pada individu 300  Td 100 12 bl 251 Lp 70 12 bln 

2. Melaksanakan analisa data untuk merumuskan diagnosa keperawatan 

pada individu 

300  Rm 100 12 bl 252 Rm 70 12 bln 

3. Merencanakan tindakan keperawatan pada individu 1482Rn 100 12 bl 850 Rn 70 12 bln 

4. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar KG II 464  Td 100 12 bl 250 Td 70 12 bln 

 Melaksanakan tindakan keperawatan dasar KG III 266  Td 100 12 bl 250 Td 70 12 bln 

 Melaksanakan tindakan keperawatan kompleks KG I 302  Td 100 12 bl 200 Td 70 12 bln 

 Melaksanakan tindakan keperawatan kompleks KG II 236  Td 100 12 bl 200 Td 70 12 bln 

 Melaksanakan tindakan keperawatan kompleks KG III 122  Td 100 12 bl 100 Td 70 12 bln 

 Melaksanakan tindakan keperawatan kompleks KG IV 0       0 0 0  0 0  0 

5. Melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan 1482 Kl 100 12 bl 850  Kl 70 12 bln 

6. Melaksanakan tugas jaga sore 0       Kl 0 0   bl 0      Kl 0 0   bln 

7. Melaksanakan tugas jaga malam 0       Kl 0 0   bl 0      Kl 0 0   bln 

8. Menjadi anggota aktif organisasi profesi keperawatan tingkat 

kabupaten 

1       Kl 100 12 bl 1      Kl 65 12 bln 

Ket: Td : Tindakan Rm: Rumusan  Rn: Rencana  Kl: Ka 

         Lp: Laporan Bln: Bulan 

Sumber : Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil RSUD. Kayen, Pati 2017
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RSUD. Kayen, Pati merupakan perusahaan jasa atau pelayanan medis 

yang tidak lepas dari persaingan. Persaingan ditandai dengan semakin banyaknya 

balai pengobatan, klinik-klinik swasta maupun rumah sakit yang semakin banyak. 

Hal ini dilatar belakangi oleh kesadaran masyarakat yang semakin meningkat 

akan arti pentingnya kesehatan. Salah satu penyebab rendahnya kinerja RSUD. 

Kayen, Pati berkaitan dengan permasalahan pada pendidikan dan pelatihan bagi 

perawat, dilihat dari latar belakang pendidikan perawat RSUD. Kayen, Pati 

kebanyakan lulusan D3 yang akan mempengaruhi hasil kerja dan kinerja yang 

dihasilkan dan tidak terpenuhinya pelatihan kerja pada perawat menjadikan 

kualitas kerja yang dihasilkan kurang maksimal dan berpengaruh pada kinerja 

perawat itu sendiri. Selain itu permasalahan semangat kerja menurunnya 

keikutsertaan bimbingan motivasi dapat menurunkan semangat kerja bagi perawat 

sehingga berdampak pada kinerja perawat dan juga berpengaruh pada 

permasalahan kedisiplinan yang kurang maksimal ini dibuktikan dengan adanya 

perawat yang tidak tepat waktu pada saat masuk kerja, hal ini akan berkaitan 

dengan kinerja perawat dalam pencapaian kerjanya yang kurang maksimal. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penelitian sebelumnya tentang 

pengaruh pendidikan dan pelatihan, semangat kerja dan disiplin kerja, terhadap 

kinerja perawat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Meisy 

Pramasela Kowas, dkk, (2016) menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Fajar Azmi Kurniawan, dkk, (2015) menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja. Meisy Pramasela Kowas, dkk, (2016) menunjukkan 



12 
 

 
 

bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Fazar Azmi Kurniawan, dkk, (2015) menunjukkan 

bahwa pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Pada variabel 

semangat kerja, penelitian yang dilakukan oleh Karsini, dkk, (2016) menunjukkan 

bahwa semangat kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Edduar Hendri, (2010) menunjukkan 

bahwa semangat kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ernita Sibarani, (2018) menunjukkan bahwa disiplin kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Karsini, dkk, (2016) menunjukkan bahwa disiplin kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Belum maksimalnya faktor pendidikan dan pelatihan, semangat kerja dan 

disiplin kerja yang diterapkan dalam kinerja perawat. Berdasarkan latar belakang 

masalah yang dikemukakan, peneliti ini akan mengambil judul “ PENGARUH 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SEMANGAT KERJA DAN DISIPLIN 

KERJA TERHADAP KINERJA PERAWAT RSUD. KAYEN, PATI.” 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup adalah untuk membatasi sebuah penelitian dari inti 

permasalahan, sehingga ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendidikan dan 

pelatihan, semangat kerja, dan disiplin kerja, sedangkan variabel 

dependen adalah kinerja perawat. 

b. Objek penelitian adalah di RSUD. Kayen, Pati. 
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c. Responden dalam penelitian ini adalah hanya tenaga kerja medis bagian 

keperawatan di lingkungan RSUD. Kayen, Pati. 

d. Jangka waktu penelitian selama 4 bulan. 

1.3 Perumusan Masalah 

Latar belakang pendidikan dan pelatihan perawat RSUD. Kayen, 

Pati masih perlu diperhatikan, Karena perawat RSUD. Kayen, Pati 

konteksnya adalah pelayanan terhadap masyarakat, dalam hal ini adalah 

memberikan pelayanan umum kepada mereka masyarakat yang 

membutuhkan konsultasi kesehatan atau sedang menjalani pengobatan, 

akan tetapi latar belakang pendidikan dari sumber daya manusia yang 

berada di RSUD. Kayen, Pati dengan lulusan D3 keperawatan yang masih 

banyak, artinya eksistensi tenaga kerja produktif masih perlu pelatihan 

yang kurang di RSUD. Kayen, Pati juga sebagai penghambat kemampuan 

kinerja perawat yang hasilkannya. 

Menurunnya keikutsertaan bimbingan motivasi dapat menurunnya 

semangat kerja bagi perawat yang berdamapak pada hasil kerja kinerja 

perawat, penurunan hasil kerja dan bertampak pada tingkat kedisiplinan 

yang kurang maksimal terhadap hasil kerjanya yang berdampak pada 

kinerja perawat yang dihasilkannya. Berikut ini adalah indikasi masalah 

akan dilakukan dalam penelitian ini: 

1. Banyaknya lulusan Pendidikan D3 perlu adanya peningkatan dalam 

kompetensi keahlian keperawatan. 
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2. Perlu adanya Pelatihan secara terus-menerus melihat banyaknya 

lulusan D3 keperawatan yang belum memenuhi target. 

3. Menurunnya keikutsertaan bimbingan motivasi dapat menurunkan 

semangat kerja bagi keperawatan. 

4. Terjadinya keterlambatan dalam keharidaran kerja bagian 

keperawatan. 

5. Rendahnya kinerja yang belum mencapai target. 

Dalam permasalahan di dalam pengaruh pendidikan dan pelatihan, 

semnagat kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja perawat: 

1. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan Pendidikan dan 

Pelatihan terhadap Kinerja Perawat RSUD. Kayen Pati? 

2. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan Semangat Kerja 

terhadap Kinerja Perawat RSUD. Kayen Pati? 

3. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan Disiplin Kerja 

terhadap Kinerja Perawat RSUD. Kayen Pati? 

4. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan Pendidikan dan 

Pelatihan,Semangat Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Perawat RSUD. Kayen Pati? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut ini: 

1. Untuk menguji pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja 

perawat RSUD. Kayen, Pati. 
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2. Untuk menguji pengaruh semangat kerja terhadap kinerja perawat 

RSUD. Kayen, Pati. 

3. Untuk menguji pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja perawat 

RSUD. Kayen, Pati. 

4. Untuk menguji pengaruh pendidikan dan pelatihan, semangat kerja 

dan disiplin kerja terhadap kinerja perawat RSUD. Kayen, Pati. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Bagi manajemen RSUD. Kayen, Pati 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai pertimbangan bagian pimpinan RSUD. Kayen, Pati dalam 

rangka meningkatkan kinerja perawat melalui pendidikan dan 

pelatihan, semangat kerja, dan disiplin kerja di masa yang akan 

datang, selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bagi 

semua pihak yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam 

penelitian lebih lanjut. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga bagi 

peneliti dalam menerapkan teori, khususnya teori di bidang 

Sumber Daya Manusia ke dalam praktik yang sebenarnya dan 

untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan 

penelitian. 
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c. Bagi akademik 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi pada 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan manajemen 

sumber daya manusia. 

 

 

 


