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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka pembangunan nasional, pemerintah memiliki 

tanggung jawab besar untuk kepentingan banyak orang. Salah satunya 

adalah pembangunan bidang kesehatan yaitu  sebuah instansi rumah 

sakit. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

340/MENKES/PER/III/2010, rumah sakit adalah institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, 

dan gawat darurat. Untuk memajukan sebuah instansi, perlu adanya 

sumber daya manusia sebagai aset utama yang dimiliki instansi tersebut. 

Menurut Trisnantoro (2017), sistem manajemen rumah sakit dalam 

perspektif sejarah menunjukan bahwa rumah sakit di Indonesia berasal 

dari   suatu sistem yang berbasis pada rumah sakit militer, kemudian 

diikuti oleh rumah sakit keagamaan, kemudian berkembang lagi menjadi 

rumah sakit pemerintah. Terdapat dua jenis kepemilikan rumah sakit 

pemerintah, yaitu rumah sakit milik pemerintah pusat yang lebih dikenal 

dengan sebutan RSUP serta rumah sakit milik pemerintah provinsi dan 

kabupaten atau kota yang lebih dikenal dengan sebutan RSUD. 

Semua perusahaan, organisasi maupun instansi seperti rumah sakit, 

tentu terdapat pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki 

peran sangat penting seiring berkembangnya zaman. SDM dilibatkan 
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untuk mencapai visi, misi, dan tujuan rumah sakit. Persaingan kerja yang 

semakin meningkat dan cenderung tinggi diakibatkan adanya perubahan-

perubahan dari luar maupun dari dalam instansi yang mengakibatkan 

SDM di dalamnya membutuhkan inovasi dan kreatifitas serta keharusan 

penguasaan beberapa bidang. Ini menandakan bahwa sebuah organisasi 

memerlukan SDM yang berkualitas, profesional, kompetitif atau 

memiliki daya saing yang tinggi. Untuk mewujudkan semua itu tidak 

mudah dikarenakan setiap unsur manusia memiliki kondisi yang berbeda. 

Perlu adanya pengelolaan secara tepat dalam meningkatkan sumber 

daya manusia agar memberikan manfaat bagi instansi, khususnya rumah 

sakit. Untuk itu, pihak instansi seharusnya tidak melupakan hak-hak 

pegawai. Adanya manajemen sumber daya manusia diharapkan dapat 

mewujudkan keseimbangan antara tujuan organisasi atau instansi dan hak 

pegawai. J. Winardi (2015 : 69) mengungkapkan bahwa usaha atau 

kegiatan melalui organisasi lebih efisien dan efektif daripada melaluinya 

secara perorangan atau individual. Ia juga mengungkapkan bahwa suatu 

organisasi dikatakan berhasil apabila faedah yang diciptakan olehnya 

melebihi pengorbanannya.  

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) adalah tenaga 

kesehatan dan tenaga non-kesehatan yang mendukung, menunjang, 

terlibat, bekerja, dan mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen 

kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 

28 tahun 2015 tentang Penyelenggaran Tugas Belajar Sumber Daya 
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Manusia Kesehatan pada pasal 2 tertulis bahwa Tugas Belajar SDM 

Kesehatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan yang 

memiliki keahlian atau kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas, 

fungsi dan pengembangan organisasi, serta meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir 

seorang PNS. 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo tidak hanya 

berperan membantu melayani masyarakat, namun dapat membantu 

kesejahteraan para pegawai, termasuk di dalamnya adalah para perawat. 

Hal tersebut sesuai misi yang dijunjung RSUD RAA Soewondo pada 

poin kelima yaitu “meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja 

karyawan”. 

Ikut serta membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan 

yang ada  dalam masyarakat merupakan awal terbentuknya pola pikir 

tentang menjadi warga negara yang baik atau dapat juga disebut sebagai 

good citizen dalam fenomena perilaku kewargaan organisasional 

(organizational citizenship behavior). Contoh fenomena yang ada di 

rumah sakit berkaitan dengan good citizen adalah dimana perawat 

menjadi SDM yang melayani pasien secara profesional. Menurut 

Nursalam (2014 : 20) ada empat faktor yang berkaitan dengan proses 

profesionalisasi pada perawat. Pertama, pengembangan pendidikan 

keperawatan.Kedua, pengembangan pusat riset keperawatan.Ketiga, 
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penataan standar praktik keperawatan profesional melalui undang-

undang praktik keperawatan.Keempat, pendayagunaan organisasi 

keperawatan. 

Fenomena-fenomena yang dapat dikategorikan sebagai OCB 

adalah perawat bersedia membantu perawat lainnya, bersedia 

melaksanakan pekerjaan secara sukarela diluar kewajibannya, bersedia 

menjadikan organisasi sebagai bagian dari diri mereka, serta bersedia 

menjaga toleransi kepada perawat lainnya tanpa adanya imbalan dan 

reward tertentu. Oleh karena itu, perilaku baik tidaknya seorang perawat 

di suatu instansi pemerintah atau perusahaan tergantung bagaimana sikap 

dan perilaku yang diambil oleh seorang pemimpin di instansinya. 

Terdapat beberapa fenomena yang berkaitan dengan OCB yaitu terdapat 

perawat kurang memiliki kemampuan kerja sama yang rendah, sehingga 

perilaku perawat kurang baik. 

Dalam daftar penilaian normatif penilaian prestasi kerja PNS 

RSUD RAA Soewondo Tahun 2019, terdapat penilaian perilaku perawat 

yang meliputi beberapa unsur yaitu orientasi pelayan, integritas, 

komitmen, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan.  
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Tabel 1.1 

Penilaian Perilaku Perawat RSUD RAA Soewondo Pati Tahun 2017 

No 
Penilaian 

perilaku 

Jumlah 

Perawat 
Persentase 

1. Nilai ≤ 75 35 13% 

2. Nilai >75 230 87% 

Total 265 100% 

Data primer yang diolah, 2020 

Data penilaian perilaku perawat di atas merupakan data tahun 2017 

dikarenakan data perilaku tahun-tahun selanjutnya belum sepenuhnya 

direkap oleh pihak kepegawaian rumah sakit. Dilihat dari data tersebut, 

jumlah perawat dengan penilaian perilaku kurang dari atau sama dengan 

75 sebanyak 35 perawat, sedangkan diatas 75sebanyak 230 perawat. 

Meskipun sudah memenuhi kriteria perilaku yang baik sesuai panduan 

penilaian kinerja pegawai RSUD RAA Soewondo, yaitu di atas angka 75, 

namun masih terdapat keluhan pasien terhadap pelayanan keperawatan. 

Dalam unsur kepemimpinan RSUD RAA Soewondo Pati tahun 

2017, terdapat  20 pimpinan sebagai tenaga struktural memiliki nilai 

kepemimpinan dengan rata-rata sebesar 80,475. Artinya, kepemimpinan 

di RSUD RAA Soewondo sudah baik sesuai panduan penilaian kinerja 

pegawai RSUD RAA Soewondo.Meskipun pada kenyataannya bahwa 

tugas dari masing-masing pegawai, terutama pegawai bagian perawat 

memiliki tanggung jawab yang tinggi. 

Hal yang mempengaruhi OCB perawat adalah kepemimpinan yang 

melayani, kecerdasan emosional yang dimiliki, dan komitmen organisasi 
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yang dimiliki setiap individu. Peran kepemimpinan yang melayani dari 

seorang atasan atau tekan kerja akan membantu memotivasi bawahannya 

untuk melayani dan membantu pasien maupun rekan kerja lainnya 

dengan penuh rasa tanggung jawab, ikhlas, dan rasa kemanusiaan. 

Kepemimpinan yang melayani atau biasa disebut sebagai servant 

leadership merupakan bagian dari gaya kepemimpinan dimana lebih 

mementingkan bawahan atau rekan kerja daripada diri sendiri sebagai 

seorang pemimpin serta tidak fokus kekuasaan, tetapi lebih fokus pada 

pemberdayaan. 

Nawawi dan Martini (2012 : 58) mengungkapkan bahwa pemimpin 

harus menjadi orang yang dekat dengan anggota lainnya sehingga selalu 

menghayati perasaan, pikiran, aspirasi, keluhan, kekecewaan, dan 

tuntutan yang terdapat di antara orang-orang yang dipimpinnya. Knech, 

Crutchfield, dan Ballachey (dalam Ahmadi, 2009 : 134) menyampaikan 

fungsi seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan, yaitu 

pemimpin sebagai pengawas hubungan di dalam kelompok, pemimpin 

sebagai orang yang memberikan hadiah dan sanksi untuk anggotanya, 

pemimpin sebagai pengganti tanggung jawab individual, dan pemimpin 

sebagai tempat menumpahkan segala kesalahan bersama anggotanya.  

Profesi perawat merupakan bentuk pekerjaan yang melibatkan 

banyak orang dan sangat erat kaitannya dengan kebutuhan kecerdasan 

emosional. Dalam paramedis, perawat mempunyai alokasi pelayanan 

yang besar terhadap pasien yang juga merupakan ujung tombak sebuah 
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rumah sakit. Terdapat beberapa tolak ukur keberhasilan pencapaian 

pelayanan rumah sakit, salah satunya adalah memiliki perawat yang 

terampil dan profesional. Dari berbagai survei kepuasan pelanggan, 

keluhan, saran, dan dari beberapa surat pembaca di media cetak, 

kebanyakan keluhan yang ada adalah tentang keberadaan petugas medis 

yang tidak profesional dalam memberikan pelayanannya. Di samping itu, 

terdapat juga keluhan akan perawat yang tidak ramah dan tidak acuh 

terhadap keluhan pasien-pasiennya. Fenomena keluhan pasien menjadi 

contoh dari variabel kecerdasan emosional sekaligus fenomena variabel 

perilaku kewargaan organisasi. 

Tabel 1.2 

Data Pengaduan Pasien Tahun 2017-2019 

No Tahun Jumlah Pengaduan Persentase 

1 2017 14 30% 

2 2018 16 34% 

3 2019 17 36% 

Total 47 100% 

 Data primer yang diolah, 2020 

Data pengaduan pasien di atas merupakan data yang telah dirata-

rata pada setiap tahun. Berdasarkan data di atas jumlah pengaduan pasien 

setiap tahunnya meningkat. Beberapa aduan tersebut tentu menjadi dasar 

fenomena kecerdasan emosional para perawat rumah sakit. Dengan 

penilaian sikap dan kinerja yang buruk dari pasien, maka aktualisasi diri 

dan motivasi perawat dalam menjalankan tugas akan menurun.  
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Menurut Misnaniarti (dalam Gunawan, 2017), tuntutan dan 

kebutuhan  masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas 

perlu disikapi dengan peningkatan SDM yang memegang peranan 

penting sebagai sumber penggerak program di bidang kesehatan. Peranan 

SDM juga menentukan derajat kesehatan suatu negara yang dapat dilihat 

pada beberapa indikator kesehatan, seperti para perawat yang dituntut 

untuk bekerja tepat dan cepat agar pasien dapat menjalani perawatan 

yang sesuai sehingga mereka menjadi puas. Hal tersebut tentu menjadi 

pemicu bagaimana kecerdasan emosional para perawat harus dijaga agar 

pekerjaan mereka bermanfaat untuk banyak orang. 

Sigmund Freud (dalam J. Winardi, 2015 : 222) berpendapat bahwa 

ada perbedaan-perbedaan individual dalam kepribadian seseorang, 

dikarenakan orang-orang menghadapi rangsangan fundamental mereka 

dengan cara yang berbeda. Menurut Carl Rogers (dalam J. Winardi, 2015 

: 224), dorongan mendasar manusia adalah sebuah aktualisasi diri yang 

merupakan usaha secara konstan untuk merealisasi potensi diri sendiri 

dan bersifat inharen pada manusia itu. Dalam penelitian yang dilakukan 

Luxmi dan Ashu Vashisht (2017) pada perawat rumah sakit pemerintah 

serta swasta di Chandigarh dan sekitarnya bahwa ketika seorang pegawai 

memiliki kecerdasan emosional yang lebih tinggi, ia akan memiliki 

tingkat perilaku kewarganegaraan organisasi yang lebih tinggi serta 

ditemukan hubungan positif antara keduanya. 
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Fenomena terkait dengan komitmen organisasi dapat dilihat dari 

jam kerja perawat. Berikut data terkait dengan jam kerja perawat. 

Tabel 1.3 

Jam Kerja Perawat RSUD RAA Soewondo 

No Keterangan Jam Kerja 

1. Pagi 07.00-14.00 WIB 

2. Siang 14.00-21.00 WIB 

3. Malam 21.00-07.00 WIB 

Data primer yang diolah, 2020 

Pada perawat RSUD RAA Soewondo tidak memiliki jam istirahat 

dan sistem kerja menggunakan sistem jam kerja shift. Menurut 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti melalui pesan daring, perawat 

RSUD RAA Soewondo Pati, tidak memiliki alokasi waktu istirahat 

seperti perawat yang memiliki waktu istirahat pukul 12.00 siang. Hal ini 

akan memicu penerapan komitmen organisasi pada perawat dimana akan 

mempengaruhi perilaku yang ada dalam diri perawat. Luthans (dalam 

Tanjung, 2015) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi merupakan 

suatu sikap yang mencerminkan ketaatan pegawai pada sebuah organisasi 

dan merupakan proses kontinu dimana anggota organisasi 

mengekspresikan kepeduliannya terhadap organisasi serta kesuksesan 

yang berkelanjutan.  

Tidak hanya jam kerja perawat, namun fenomena yang berkaitan 

dengan komitmen organisasi adalah akreditasi rumah sakit. RSUD RAA 

Soewondo telah melaksanakan dua kali akreditasi yaitu pada tahun 2016 
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dan pada tahun 2019. Bupati Pati, selaku pihak pemerintah juga 

mendukung penuh adanya akreditasi tersebut. Menurut berita yang diliris 

oleh website resmi RSUD RAA Soewondo, Bupati Pati Haryanto 

dimintai keterangan oleh tim KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) 

tentang sejauh mana komitmen terhadap kemajuan RSUD RAA 

Soewondo.  

Rumah sakit memiliki peranan penting untuk mengelola proses 

perencanaan strategis yang tidak mudah dan membutuhkan pemikiran 

serta kerja keras seluruh SDM yang ada di rumah sakit, dimana unsur 

SDM rumah sakit yang terdiri dari berbagai macam profesi. Di samping 

itu, terdapat catatan mengenai adanya perbedaan antara maksud misi 

yang diemban rumah sakit dengan keinginan SDM-nya. Dibutuhkan 

komitmen SDM terhadap organisasi karena penyusunan rencana strategis 

melibatkan adanya perilaku kewargaan organisasipada perawat yang 

didorong oleh penyelesaian tugas dalam pelatihan atau syarat yang 

dibutuhkan dalam proses akreditasi rumah sakit.  

Terdapat perbedaan penelitan (research gap) pada penelitan 

sebelumnya. Tanjung (2015) menunjukan bahwa kecerdasan emosional 

berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasai karyawan. Tetapi 

penelitian yang dilakukan oleh Yongu, et al (2018) menyatakan bahwa 

kecerdasan emosional secara independen tidak memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap komitmen organisasi. 
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1.2. Ruang Lingkup 

Untuk mendapatkan alur pembahasan yang baik dan terarah 

sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, maka ruang lingkup dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Instansi yang menjadi objek atau tempat penelitian ini adalah RSUD 

RAA Soewondo yang berada di Jl. Dr. Susanto No. 114, Ngipik, 

Kutoharjo, Kecamatan Pati. Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 

b. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah perawat 

RSUD RAA Soewondo yang memiliki populasi 258 perawat. 

c. Dalam penelitian ini, terdapat variabel eksogen yang terdiri dari 

Kepemimpinan yang Melayani dan Kecerdasan Emosional dan 

endogen yang terdiri dari Perilaku Kewargaan Organisasi sebagai 

variabel dependen pertama dan Komitmen Organisasi sebagai variabel 

dependen kedua yang juga berperan sebagai variabel mediasi. 

d. Penelitian ini membutuhkan waktu 6 bulan. 

1.3. Perumusan Masalah 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi OCB yaitu servant 

leadership, kecerdasan emosional, serta komitmen organisasi. Fenomena 

yang terjadi pada subjek penelitian yang berkaitan dengan kecerdasan 

emosional adalah terdapat beberapa pengaduan pasien mengenai sikap 

perawat terhadap pasien rumah sakit serta banyaknya tanggung jawab 

yang harus dipegang teguh oleh perawat. Artinya, jika perawat mendapat 

penilaian buruk baik dari atasan maupun pasien maka kecerdasan 
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emosional yang dimiliki menjadi tidak stabil dan mengakibatkan perilaku 

kewargaan organisasinya menurun. 

Sementara itu, fenomena yang terjadi pada subjek penelitian yang 

berkaitan dengan komitmen organisasi bahwa perawat tidak memiliki 

jam istirahat dan sistem jam kerja menggunakan sistem shift. Tidak 

hanya itu, terdapat tuntutan pekerjaan yang dapat dilihat dari fenomena 

akreditasi rumah sakit dimana pekerjaan tersebut harus dipersiapkan 

secara baik dari berbagai aspek. Jika tanggung jawab semakin besar, 

maka komitmen perawat di instansi tersebut juga besar, serta siap 

membantu pekerjaan perawat lain. 

Untuk membatasi pembahasan yang ada berdasarkan hasil 

pengamatan dan wawancara peneliti, maka selanjutnya dapat dirumuskan 

pokok permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana Kepemimpinan yang Melayani berpengaruh terhadap 

Komitmen Organisasi pada perawat RSUD RAA Soewondo Pati? 

b. Bagaimana Kecerdasan Emosional berpengaruh terhadap Komitmen 

Organisasi pada perawat RSUD RAA Soewondo Pati? 

c. Bagaimana Kepemimpinan yang Melayani berpengaruh terhadap 

Perilaku Kewargaan Organisasipada perawat RSUD RAA Soewondo 

Pati? 

d. Bagaimana Kecerdasan Emosional berpengaruh terhadap Perilaku 

Kewargaan Organisasi pada perawat RSUD RAA Soewondo Pati? 
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e. Bagaimana Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Perilaku 

Kewargaan Organisasi pada perawat RSUD RAA Soewondo Pati? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat ditulis tujuan yang 

akan dicapai sebagai berikut : 

a. Untuk menganalisis pengaruh Kepemimpinan yang Melayani 

terhadap Komitmen Organisasi pada perawat RSUD RAA 

Soewondo Pati. 

b. Untuk menganalisis pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap 

Komitmen Organisasi pada perawat RSUD RAA Soewondo Pati. 

c. Untuk menganalisis pengaruh Kepemimpinan yang Melayani 

terhadap Perilaku Kewargaan Organisasi pada perawat RSUD 

RAA Soewondo Pati. 

d. Untuk menganalisis pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap 

Perilaku Kewargaan Organisasi pada perawat RSUD RAA 

Soewondo Pati. 

e. Untuk menganalisis pengaruh Komitmen Organisasi terhadap 

Perilaku Kewargaan Organisasi pada perawat RSUD RAA 

Soewondo Pati. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan adanya manfaat-

manfaat bagi instansi akademisi, maupun peneliti di masa yang akan 

datang.  

- Bagi instansi terkait 

Penelitian ini dapat meningkatkan perilaku kewargaan organisasi 

(Organizational Ctizenship Behavior) untuk bekerja melalui peran 

kepemimpinan yang melayani, pemahaman mengenai kecerdasan 

emosional, memperbaiki aturan dengan baik agar perawat dapat 

menjaga komitmen organisasi. 

- Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi teoritis untuk disiplin ilmu manajemen sumber daya 

manusia, terutama pada teori-teori yang berkaitan dengan servant 

ledership, kecerdasan emosional, komitmen organisasi dan 

organizational citizenship behavior. 

- Bagi peneliti  

Penelitian ini dapat memberikan referensi dan wawasan 

pengetahuan yang baru tentangkepemimpinan yang melayani (servant 

ledership), kecerdasan emosional, komitmen organisasi dan perilaku 

kewargaan organisasi (organizational citizenship behavior).  


