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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Sumber daya manusia merupakan suatu aset yang sangat penting dalam 

organisasi atau organisasi,oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan 

baik agar tujuan organisasi atau organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk mengembangkan efektifitas dari 

sumber daya manusia dan memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi 

untuk memberikan kontribusi lebih dengan cara yang bertanggung jawab secara 

strategis.    

Kinerja (performance) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

visi dan misi organisasi yang dituangkan melaui perencanaan strategis pada 

Puskesmas Kabupaten Jepara. Kinerja pegawai dapat diketehui dan diukur jika 

individu atau sekelompok pegawai/pegawai telah mempunyai kriteria atau stendar 

keberhasilan tolak ukur yang telah ditetapkan pada Puskesmas Kabupaten Jepara. 

Adapun tujuan dari penelitian ini dengan melihat latar belakang masalah dan rumusan 

masalah diatas Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengembangan karir terhadap 

kinerja pegawai pada Puskesmas Kabupaten Jepara. Untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada puskesmas Puskesmas 

Kabupaten Jepara. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi terhadap 

kinerja pegawai pada puskesmas Puskesmas Kabupaten Jepara. Untuk mengetahui 
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bagaimana pengaruh pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi terhadap 

kinerja pegawai pada puskesmas Puskesmas Kabupaten Jepara. 

Kompetensi pegawai merupakan hal yang patut di pertimbangkan pada di 

Puskesmas Kabupaten Jepara ketika melakukan proses rekrutmen, plotting, hingga 

pertimbangan kompetensi pegawai. Selain itu, ketidak sesuaian Kompetensi Pegawai 

atas dasar latar belakang pendidikan dan ketrampilan pegawai dengan pekerjaan juga 

dapat membuat pegawai-pegawai tersebut menjadi tidak nyaman dengan posisi 

pekerjaan dibidangnya. Kompetensi pegawai bisa juga dilihat dari masa kerja/ 

pengalaman pegawai tersebut dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan 

bidangnya. Tingkat kompetensi Puskesmas Kabupaten Jepara tahun 2021, yang 

dilakukan terhadap 30 pegawai seperti tertera pada Tabel berikut : 

Tabel 1.1 

Tingkat Kompetensi Pegawai 

Di Puskesmas Kabupaten Jepara tahun 2021. 

No Masa Kerja Jumlah Prosentase 

1 ≤ 5 Th 155 18.70 

2 5 Th - 10 Th 255 30,80 

3 11 Th - 15 Th 338 40,80 

4 > 15 Th 79 9,50 

Sumber :  Data primer yang diolah, 2021. 

Berdasarkan Tabel, jumlah perawat berdasarkan masa kerja, pengalaman kerja 

sangat menentukan bagi perawat dalam penguasaan pekerjaanya, perawat yang 

memiliki pengalaman cukup lama di bidangnya, dianggap lebih memiliki kompetensi 

serta lebih mampu untuk berprestasi dan berkontribusi bagi Puskesmas Kabupaten 

Jepara. 
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Pelaksanaan pengawasan itu penting artinya bagi organisasi baik instansi 

maupun organisasi swasta, karena dengan adanya pelaksanaan pengawasan terhadap 

pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau pegawai dalam suatu organisasi maka 

akan dapat diketahui kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dari 

pelaksanaan suatu pekerjaan. Sehingga dengan pelaksanaan pengawasan yang baik 

diharapkan kinerja pegawai atau pegawai dapat lebih ditingkatkan. Pengertian 

pengawasan itu sendiri adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapakan 

sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan (Saefullah Kurniawan, 2015:317) 

Pengawasan dilaksanakan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan serta mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana 

yang telah ditentukan sebelumnya. Kurangnya tingkat pengawasan dapat dinilai dari 

tabel rata-rata tingkat persepsi dan harapan mengenai Kualitas Mutu Pelayanan 

bersumber dari Puskesmas Kabupaten Jepara. 

Tabel 1.2 

Rata-Rata tingkat Persepsi dan Harapan  

Mengenai Kualitas Mutu Pelayanan 

No 
Dimensi 

Bukti Langsung 

Nilai 
Kesenjangan 

Persepsi Harapan 

1 Bukti Langsung 3.4925 3.805 -0,313 

2 Daya Tanggap 3.8266 4.036 -0,210 

3 Jaminan 3.6225 4.085 -0,460 

4 Kehandalan 3.7950 4.015 -0,235 

5 Empati 4.0050 4.275 -0,270 

Sumber : Puskesmas Kabupaten Jepara, 2021. 

Ada berbagai cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai 

diantaranya adalah komunikasi internal, disiplin kerja dan kerjasam tim, hal itu dapat 

memberikan peran penting dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam 
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menjalankan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Komunikasi internal yaitu 

suatu proses penyampaian informasi baik secara lisan maupun verbal dari satu pihak 

kepada pihak lain yang menerima informasi didalam suatu organisasi. Informasi yang 

dikomunikasikan dapat berupa pesan, ide ataupun gagasan. Komunikasi merupakan 

suatu yang sangat penting bagi organisasi, tanpa adanya komunikasi organisasi tidak 

akan berjalan sebagaimana mestinya, karena dengan komunikasi, pegawai dapat 

bertukar pikiran, ide, ataupun gagasan. Inilah mengapa komunikasi itu menjadi 

indikator penting dalam sebuah organisasi. Karena dengan adanya komunikasi 

pegawai dapat mengetahui informasi penting yang berhubungan dengan proses 

produksi. Beberapa kendala mengenai komunikasi internal yang dihadapi Puskesmas 

Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut ini. 

Tabel 1.3 

Kendala yang dihadapi mengenai Komunikasi Internal pada Puskesmas 

 Kabupaten Jepara 

 

No Keterangan Kendala 

1 Komunikasi Tertulis Lebih menyukai via online 

2 Lisan Kemajuan teknologi menghambat 

komunikasi lisan 

3 Komunikasi dengan Pasien Alat bel komunikasi bagi pasien 

belum seluruhnya terpasang 

4 Komunikasi dengan Rekan Kerja kurang adanya komunikasi secara 

langsung 

  Sumber : Puskesmas Kabupaten Jepara, 2021. 

Kepuasan kerja pegawai merupakan masalah yang sangat penting, oleh karena 

itu, suatu organisasi harus bisa menciptakan kepuasan untuk pegawainya. Kepuasan 

kerja membuat pegawai menyenangi dan mencintai pekerjaan kemudian 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di sertai perasaan senang 

dan cinta terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja juga mendorong pegawai bersikap 
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dan berperilaku baik yang menunjukan sikap patuh,tertib dan teratur yang 

menghasilkan prestasi kerja  terhadap kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan 

tugas masing-masing pegawai. Puskesmas Kabupaten Jepara yang merupakan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah yang berada langsung di bawah naungan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jepara tentu harus mampu menjabarkan dan melaksanakan visi dan misi 

yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Kepuasan yang belum 

optimal diindikasikan dari promosi jabatan, dimana terjadi penurunan jumlah promosi 

jabatan pada Puskesmas Kabupaten Jepara tahun 2021. 

Tabel 1.4 

Hasil  Identifikasi kepuasan kerja mengenai Promosi Jabatan Puskesmas 

Kabupaten Jepara tahun 2021. 

Tahun Jumlah Promosi Jabatan 

2017 140 

2018 58 

2019 45 

2020 37 

2021 58 

Sumber :  Puskesmas Kabupaten Jepara, 2021. 

 

Sebagaimana fenomena yang terjadi pada instansi-instansi pemerintahan di 

khususnya pada pegawai di Puskesmas Kabupaten Jepara yakni pelakasanaan 

promosi belum berdasarkan prinsip profesionalisme dan syarat obyektif yang 

ditetapkan, jabatan yang diberikan tidak sesuai dengan keahlian dan latar belakang 

pendidikannya.  

Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya 

organisasi untuk mencapai tujuannya. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam 
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pelaksanaan pekerjaan yaitu tercapainya kinerja yang baik, sesuai dengan standar 

kinerja yang diterapkan dan yang diinginkan organisasi, dan sesuai dengan visi dan 

misi organisasi. Namun, agar semua pegawai dapat mewujudkan kinerja yang 

diinginkan, banyak faktor yang mungkin mempengaruhi kinerja pegawai dalam 

melaksanakan tugas, seperti kompetensi individu, motivasi kerja dan budaya 

organisasi dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja 

adalah prestasi seseorang baik kuantitas dan kualitas karena dalam melaksanakan 

pekerjaan secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam 

periode tertentu.  

Kinerja pegawai di Puskesmas Kabupaten Jepara merupakan aspek penting, 

Karena hal inilah yang akan menentukan maju atau mundurnya puskesmas. Pegawai 

menjadi bagian tidak terpisahkan dari Puskesmas. Mereka yang merawat pasien tidak 

hanya bantuan fisik tetapi dari aspek psikologis juga diberikan. Apabila para perawat 

berkinerja buruk maka yang terjadi adalah menurunnya kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh para pegawai yang akan berakibat pada citra Puskesmas menjadi 

buruk, dan kinerja menjadi tolak ukur keberhasilan pelayanan kesehatan yang 

menunjukkan sebagai lembaga pelayanan dalam kerangka tata pemerintahan yang 

baik. Pemerintah pun sudah menetapkan standar kinerja karyawan. Berikut adalah 

peraturan pemerintah mengenai standar nilai kinerja pegawai : 
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Tabel 1.5 

Standar Kinerja Peawai 

 

No Nilai (%) Kategori 

1 91 ke atas Sangat Baik 

2 76-90  Baik 

3 65-75 Cukup 

4 51-64 Kurang 

5 50 ke bawah Buruk 

          Sumber : Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011. 

 

Tabel 1.6 

Kinerja Puskesmas Kinerja Puskesmas  

Kabupaten Jepara 

 

 Tingkat 

Kinerja 

Kategori 

Pelayanan Promkes (Promosi Kesehatan) 71 Cukup 

Pelayanan Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana 74 Cukup 

Pelayanan Gizi 70 Cukup 

Pelayanan Kesehatan Lingkungan 72 Cukup 

Pelayanan P2P (Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit) 64 Kurang 

Upaya Pengobatan 89 Baik 

Sumber : Laporan Kinerja Puskemas Kabupaten Jepara, 2022. 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar masih berada pada 

tingkat kinerja “cukup” dan masih terdapat pula kegiatan dengan tingkat kinerja 

“kurang”. Dimana dalam hal ini masih sangat diperlukan peningkatan dan perbaikan 

dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun oleh Puskesmas Kinerja Puskemas 

Kabupaten Jepara. Mengenai cara menghitung tingkat kinerja adalah dengan 

membagi hasil dari pencapaian kinerja tahunan dengan target yang sebelumnya telah 

ditetapkan oleh instansi. 

Research gap penelitiannnya Zuraidah Siregar (2019) Pengaruh Kompetensi 

Dan Disipin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pada Rumah Sakit diperoleh hasil 

bahwa variabel kompetensi berpengaruh lebih dominanterhadap kepuasan kerja 
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perawat. Berbeda dengan penelitiannya  Fitria, Merry dan Ridwan (2015) Analisis 

Pengawasan Dan Kompetensi Melalui Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan, 

menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

Fitria, Merry Muspita Dyah Utami, dan Ridwan Iskandar (2015) Analisis 

Pengawasan Dan Kompetensi Melalui Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh langsung dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Berbeda dengan penelitiannya Tristi 

Yuanita (2015) dengan hasil pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja. 

Fitria, Merry Muspita Dyah Utami, dan Ridwan Iskandar, 2015 dengan hasil 

penelitian bahwa Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Berbeda dengan penelitiannya Rosmaini, Hasrudy Tanjung, 2019 dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi memiliki pengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Wildayana, Machasin, Yulia Efni (2019) menyimpulkan bahwa Peningkatan 

pengawasan akan meningkatkan kepuasan kerja karena mengurangi tingkat kesalahan 

dalam melaksanakan pekerjaan. Berbeda dengan penelitiannya Isman Hadhi Qodri. 

2018 dengan hasil penelitian bahwa Pengawasan berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja, 

Made Dyah, Ida Ayu, 2018, dengan hasil penelitian menunjukkan Komunikasi 

internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja signifikan 

terhadap kinerja melalui kepuasan kerja pegawai sebagai variabel mediasi.  Berbeda 



9 

 

 
9 

dengan penilitiannya Linda Oktarnia, 2016, komunikasi internal tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada bidang keuangan rumah sakit 

Tanjunpinang dan Bintan.  

Rosmaini, Hasrudy Tanjung, 2019 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.  Berbeda 

dengan penelitiannya Qurratul Aini, Herianto Sosilo, 2016 dengan hasil penelitian 

bahwa variabel kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja perawat. 

 

1.2.   Rumusan Masalah 

Beberapa permasalahan kinerja pegawai Puskesmas mengalami fluktuasi dalam 

penilaian kinerja pegawai. Indikasi kepuasan kerja dari pegawai yang meninggalkan 

kantor sebelum jam berakhir. Permasalahan pengawasan masih adanya pegawai yang 

terlambat masuk dan pulang lebih awal. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka 

timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut ini : 

1.2.1. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kepuasan kerja pegawai di 

Puskesmas Kabupaten Jepara? 

1.2.2. Bagaimana pengaruh pengawasan terhadap kepuasan kerja pegawai di 

Puskesmas Kabupaten Jepara? 

1.2.3. Bagaimana pengaruh komunikasi internal terhadap kepuasan kerja 

pegawai di Puskesmas Kabupaten Jepara? 

1.2.4. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai di 

Puskesmas Kabupaten Jepara? 
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1.2.5. Bagaimana pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai di 

Puskesmas Kabupaten Jepara? 

1.2.6. Bagaimana pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja pegawai di 

Puskesmas Kabupaten Jepara? 

1.2.7. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja kinerja pegawai 

di Puskesmas Kabupaten Jepara? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1.3.1. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kepuasan kerja pegawai di 

Puskesmas Kabupaten Jepara. 

1.3.2. Menganalisis pengaruh pengawasan terhadap kepuasan kerja pegawai di 

Puskesmas Kabupaten Jepara. 

1.3.3. Menganalisis pengaruh komunikasi internal terhadap kepuasan kerja 

pegawai di Puskesmas Kabupaten Jepara. 

1.3.4. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai di 

Puskesmas Kabupaten Jepara. 

1.3.5. Menganalisis pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai di 

Puskesmas Kabupaten Jepara. 

1.3.6. Menganalisis pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja pegawai di 

Puskesmas Kabupaten Jepara. 

1.3.7. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai di 

Puskesmas Kabupaten Jepara. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat : 

a. Manfaat Teoritis 

1. Sebagai sarana pembanding bagi dunia ilmu pengetahuan dalam 

memperkaya informasi tentang pengaruh kompetensi, pengawasan, dan 

komunikasi internal terhadap kepuasan kerja dan dampaknya terhadap 

kinerja pegawai di Puskesmas Kabupaten Jepara. 

b. Manfaat Praktis 

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Puskesmas Kabupaten Jepara 

dalam upaya peningkatan kinerja pegawai. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Puskesmas Kabupaten Jepara 

dalam upaya peningkatan kinerjanya di masa datang. 

 

 

 


