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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan adanya perkembangan ekonomi maupun kemajuan zaman saat 

ini menuntut suatu organisasi untuk melaksanakan manajemen yang baik 

maupun tepat pada semua aspek yaitu termasuk aspek sumber daya manusia. 

Dalam suatu aspek sumber daya manusia ini mempunyai peranan penting 

dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. Menurut Mangkunegara (2013:2) mengatakan bahwa Manajemen 

sumber daya manusia (MSDM) adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, 

pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan 

pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi 

tersebut. 

Sumber daya manusia yang produktif, yaitu dapat dinilai dari 

bagaimana menyelesaikan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan 

efisien. Di dalam suatu perusahaan pasti memiliki karyawan yang belum 

memiliki ekspektasi dari tanggung jawab pekerjaan. Perusahaan harus pintar 

dalam memutuskan, apakah harus dilakukan pelatihan bagi karyawan yang 

belum bisa mengeluarkan kemampuannya dalam suatu perusahaan atau 

melakukan pemutusan hubungan pekerjaan karena belum bisa mengeluarkan 

kemampuannya dengan baik. Perusahaan sudah seharusnya melakukan 
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perencanaan maupun upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan 

sumber daya manusia  yang dimiliki. Adanya perencanaan yang baik 

mengenai perencanaan sumber daya manusia, maka yang diharapkan 

perusahaan maupun instansi adalah semangat pegawai dalam mengerjakan 

pekerjaannya sehingga dapat menimbulkan kinerja pegawai yang baik dalam 

suatu perusahaan atau instansi .  

Sumber daya manusia memegang peran yang sangat penting dalam 

suatu perusahaan, karena dengan tidak adanya suatu pegawai maupun pekerja 

perusahaan tidak dapat melakukan pekerjaan secara maksimal meskipun 

semua peralatan modern yang diperlukan tersedia. Dapat dilihat pentingnya 

peranan tenaga kerja dalam suatu perusahaan, maka diharapkan pegawai akan 

dapat bekerja lebih profesional dengan dorongan rasa aman dalam melakukan 

segala aktivitasnya.  

RSUD RAA. Soewondo Pati adalah salah satu rumah sakit terbesar di 

kota pati yang berada di Jalan Dr. Soesanto No.114 Pati - Jawa Tengah. 

RSUD RAA. Soewondo Pati yaitu terdiri dari bagian medis yang 

menyediakan berbagai macam layanan medis dan bagian non medis yang 

didukung sumber daya manusia yang berkompeten untuk masyarakat. Sumber 

daya manusia yang berkualitas akan menghasilkan kinerja yang tinggi dan 

akan menunjang peningkatan  kualitas pogram-progam pekerjaan yang ada di 

RSUD RAA. Soewondo Pati. Untuk menghasilkan kinerja yang tinggi dalam 

RSUD RAA Soewondo Pati tidak lepas dari adanya semangat kerja pegawai, 

maka adanya semangat kerja karyawan pekerjaan akan menjadi lebih cepat 
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diselesaikan, absensi akan berkurang atau diperkecil . Apabila suatu organisasi 

mampu meningkatkan semangat kerja, maka organisasi tersebut akan 

memperoleh banyak keuntungan maupun kemudahan untuk mencapai 

tujuannya  (Nurtjahjanti,2010). 

RSUD RAA. Soewondo Pati perlu memperhatikan semangat kerja 

pegawainya karena semangat kerja yang tinggi akan mempengaruhi hasil kerja 

pegawainya. Permasalahan awal yang nampak mengenai semangat kerja 

bagian non medis RSUD RAA. Soewondo Pati adalah menurunnya semangat 

kerja pegawai. Hal ini disebabkan oleh turunnya produktivitas pegawai bagian 

non medis RSUD RAA. Soewondo Pati yang disajikan pada tabel dibawah ini:  

Tabel 1.1 

Data Penurunan Semangat Kerja Pegawai Bagian Non Medis RSUD 

RAA.Soewondo Pati 

No Bulan Target 

Pengerjaan 

Laporan 

Realisasi 

Penyelesian 

Laporan 

Penurunan 

Semangat Kerja 

(%) 

1. Januari 1 Minggu 1 Minggu, 1 Hari 14,2 % 

2. Februari 1 Minggu 1 Minggu, 3 Hari 42,8 % 

3. Maret 1 Minggu 1 Minggu, 2 Hari 28,5 % 

4. April 1 Minggu 1 Minggu, 6 Hari 85,7 % 

5. Mei 1 Minggu 2 Minggu 100 % 

6. Juni 1 Minggu 1 Minggu, 2 Hari 28,5 % 

7. Juli 1 Minggu 1 Minggu 0 % 

8. Agustus 1 Minggu 1 Minggu, 3 Hari 42,8 % 

9. September 1 Minggu 1 Minggu, 5 Hari 71,42% 

10. Oktober 1 Minggu 1 Minggu, 1 Hari 14,2 % 
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11. November 1 Minggu 1 Minggu, 2 Hari 28,5 % 

12. Desember 1 Minggu 1 minggu, 1 Hari 14,2 % 

Sumber: Data Sekunder Bagian Non Medis RSUD RAA. Soewondo Pati 2018 

Dari data tabel 1.1 dapat dilihat bahwa semangat kerja bagian non 

medis RSUD RAA. Soewondo Pati pada bulan Januari sampai Desember 

2018 mengalami penurunan. Hasil pengerjaan laporan dalam 1 bulan ditarget 

dapat diselesaikan dalam waktu 1 minggu, namun pada kenyataannya 

pengerjaan untuk masing-masing laporan bulanan dapat diselesaikan melebihi 

waktu yang ditetapkan . Hal ini menunjukkan bahwa semangat kerja Pegawai 

ditinjau dari produktivitas kerja yang belum dapat dikelola dengan baik, 

karena tidak mengerjakan laporan bulanan melebihi target yang ditetapkan. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi semangat kerja pegawai adalah 

menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan maupun dapat memenuhi 

kebutuhan karyawan untuk memberikan rasa puas sehingga bisa mendorong 

semangat kerja mereka. Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan yaitu 

sangat berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai, maka dari itu peusahaan 

perlu menyiapkan lingkungan yang baik agar pegawai merasa nyaman dan 

dapat menyelesaikan pekerjaan maupun tanggung jawabnya oleh perusahaan 

secara maksimal. pegawai juga akan merasa sangat terbantu apabila hal-hal 

yang diperlukan pegawai sudah tersedia dengan baik. Tetapi pada bagian non 

medis RSUD RAA. Soewondo Pati kurangnya komunikasi antar bagian 

kurang berjalan harmonis, hal ini mengakibatkan ada masalah yang 

seharusnya sudah ditangani  pada bagian lain ternyata masih tertahan pada 
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bagian sebelumnya. Dan terdapat kebisingan karena RSUD RAA. Soewondo 

Pati ini berada di dekat jalan raya. 

Selain menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan yaitu 

adanya gaya kepemimpinan yang baik. Menurut George R.Terry (Miftah 

Thoha 2010:5) mengartikan bahwa gaya kepemimpinan adalah aktivitas untuk 

mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. 

Kepemimpinan ini meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan 

organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, 

mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budaya. Dengan adanya 

gaya kepemimpinan yang baik maka akan menimbulkan semangat kerja 

pegawai sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Dalam variabel gaya 

kepemimpinan ada perbedaan yang ditemukan dari peniliti terdahulu sehingga 

muncul research gap. Penelitian yang dilakukan oleh Rahimudin Lubaid 

tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap 

Semangat Kerja Karyawan Di Depot Pertamina Unit Pemasaran VII Poso” 

menemukan hasil bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh tidak signifiakan 

terhadap semangat kerja . hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Andi tarlis tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Terhadap Semangat Kerja Karyawan Pada Bank Mandiri 

Cabang langsa” hasil penelitian tersebut yaitu gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja pegawai. 

Selain menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan gaya 

kepemimpinan yang baik  ada salah satu cara lain yang dapat ditempuh oleh 
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manajemen adalah pelatihan kerja. pelatihan kerja menurut Veitzal Rivai 

Zainal (2009:164) adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku 

karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan kerja yaitu tidak lepas 

dengan  keahlian maupun kemampuan karyawan untuk melaksanakan 

pekerjaan. Jadi pelatihan yang tepat dan sesuai kebutuhan pegawai  sehingga 

akan meningkatkan semangat kerja pegawai dan akan mempermudah 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tetapi Pada bagian non medis RSUD 

RAA. Soewondo Pati terdapat beberapa pegawai yang menunda nunda 

pekerjaan dan ada beberapa pegawai juga belum mengeluarkan 

kemampuannya dengan baik sehingga akan menurunkan semangat kerja 

pegawai, maka perlu dilakukan pelatihan kerja agar tidak terjadi kesalahan 

dalam bekerja. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti mengambil judul : 

“Pengaruh Lingkungan Kerja, Gaya Kepemimpinan dan Pelatihan Kerja 

terhadap Semangat Kerja Pegawai Bagian Non Medis RSUD RAA 

Soewondo Pati”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk membatasi penulis agar 

tidak keluar dari kompleks permasalahan yang berhubungan dengan semangat 

kerja.  

Adapun ruang lingkup yang diteliti penulis adalah sebagai berikut : 

1) Obyek Penelitian yaitu RSUD RAA. Soewondo Pati 
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2) Variable Independen yaitu Lingkungan Kerja, Gaya Kepemimpinan 

dan Pelatihan Kerja. Serta Variabel Dependen yaitu Semangat Kerja 

Pegawai 

3) Responden yaitu Pegawai Tetap Bagian Non Medis (Bagian Tata 

Usaha, Bagian Keuangan dan Bagian Program & SIM) 

4) Waktu Penelitian yaitu Bulan Jauari-Maret. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Kualitas sumber daya manusia menjadi patokan yang sangat penting 

karena perusahaan dapat menghadapi bagaimana kemajuan teknologi saat ini 

yang begitu pesat . Semakin canggihnya teknologi saat ini akan menghasilkan 

tantangan – tantangan baru bagi perusahaan. Masyarakat akan memilih 

kualitas yang akan memberikan kepuasan. Perusahaan adalah organisasi yang 

menghimpun sumber daya manusia atau tenaga kerja untuk menjalankan 

kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan. Cara yang tepat agar masyarakat 

merasa diberikan kualitas yang baik adalah dengan memberdayakan sumber 

daya manusia yang dimiliki agar dapat bekerja secara efisien dan efektif.  

RSUD RAA. Soewondo Pati merupakan salah satu rumah sakit 

terbesar di kota pati yang berada di jalan Dr. Soesanto No. 114 Pati – Jawa 

Tengah. Masalah yang terjadi pada bagian Non Medis RSUD RAA Soewondo 

Pati adalah lingkungan kerja, gaya kepemimpinan dan pelatihan kerja. Pada 

bagian lingkungan kerja kurangnya komunikasi antar bagian kurang berjalan 

harmonis , hal ini mengakibatkan ada masalah yang seharusnya sudah 
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ditangani pada bagian lain ternyata masih tertahan pada bagian sebelumnya, 

dan terdapat kebisingan karena RSUD RAA. Soewondo Pati ini berada di 

dekat jalan raya. Masih kurangnya lingkungan kerja yang nyaman tersebut 

sehingga akan menimbulkan turunnya semangat kerja pegawai. Sedangkan 

pada bagian gaya kepemimpinan yaitu komunikasi antara atasan dengan 

bawahan sangat kurang, sehingga masih banyak pekerjaan yang tertunda oleh 

bawahan karena bawahan merasa takut bertanya kepada pimpinan tentang 

pekerjaan yang mereka anggap sulit. Selain lingkungan kerja dan gaya 

kepemimpinan yaitu pelatihan kerja, pada bagian pelatihan diperlukan sistem 

pelatihan yang rutin bagi pegawai bagian non medis, karena ada beberapa 

pegawai yang belum mengeluarkan kemampuannya dengan baik, maka perlu 

adanya pelatihan kerja, agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja. 

Berdasarkan latar yang telah di uraikan dan masalah yang terjadi pada 

bagian non medis RSUD RAA.Soewondo Pati, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1) Apakah Lingkungan Kerja Berpengaruh terhadap Semangat Kerja 

Pegawai bagian Non Medis RSUD RAA.Soewondo Pati ? 

2) Apakah Gaya Kepemimpinan Berpengaruh terhadap Semangat Kerja 

Pegawai bagian Non Medis RSUD RAA.Soewondo Pati ? 

3) Apakah Gaya Pelatihan Kerja Berpengaruh terhadap Semangat Kerja 

Pegawai bagian Non Medis RSUD RAA.Soewondo Pati ? 
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4) Apakah Ada Pengaruh Lingkungan Kerja, Gaya Kepemimpinan Dan 

Pelatihan Kerja terhadap Semangat Kerja Pegawai bagian Non Medis 

RSUD RAA.Soewondo Pati Secara Berganda ?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1) Untuk Menganalisis Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Semangat 

Kerja Pegawai bagian Non Medis RSUD RAA.SOEWONDO PATI. 

2) Untuk Menganalisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap 

Semangat Kerja Pegawai bagian Non Medis RSUD 

RAA.SOEWONDO PATI. 

3) Untuk Menganalisis Pengaruh Pelatihan Kerja terhadap Semangat 

Kerja Pegawai bagian Non Medis RSUD RAA.SOEWONDO PATI. 

4) Untuk Menganalisis Pengaruh Pelatihan Kerja, Gaya Kepemimpinan 

Dan Pelatihan Kerja terhadap Semangat Kerja Pegawai bagian Non 

Medis RSUD RAA.SOEWONDO PATI Secara Berganda. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian pasti menghasilkan suatu informasi 

maupun data tentang tema yang telah diteliti. Adapun manfaat yang dicapai 

dalam penelitian ini yaitu: 
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1) Bagi RSUD RAA.Soewondo Pati   

Dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

mengevaluasi maupun untuk memperbaiki faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi semangat kerja pegawai. 

2) Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya dibidang yang sama. 

3) Bagi Peneliti 

Bagi peneliti yaitu dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya dibidang yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


