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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam suatu organisasi. 

Melimpahnya sumber daya manusia  yang ada saat ini mengharuskan suatu 

organisasi untuk berfikir secara seksama tentang bagaimana memanfaatkan 

sumber daya manusia secara optimal. Sumber daya yang ada pada perusahaan 

harus selalu diberdayakan agar menjadi sumber daya manusia yang 

kompetitif.Banyak organisasi yang menghadapi tantangan ini dengan membangun 

komitmen dengan para karyawan dalam upaya meningkatkan kualitas. Jika 

Sumber Daya Manusia dikelola secara tepat maka organisasi akan bergerak secara 

dinamis dan berkembang dengan pesat (Abrivisnto, 2014). Oleh karena itu, 

pegawai merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan perusahaan. Suatu 

organisasi harus mampu menyusun kebijakan yang tepat untuk mengatasi setiap 

perubahan yang akan terjadi, misalnya dampak kritis ekonomi global. 

Sumber Daya Manusia yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan 

efektifitas dan efesiensi pada perusahaan. Sumber daya manusia merupakan salah 

satu faktor terpenting dalam perusahaan. Artinya adalah, perusahaan akan 

mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa ketika perusahaan dapat mengelola 

sumber daya manusia  dengan cara mengembangkan kemampuan individu dari 

setiap karyawan. Karyawan dapat bekerja secara maksimal dan memberikan 

timbal balik yang bermanfaat bagi perusahaan ketika keinginannya terpenuhi, 
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karena pada dasarnya manusia akanmemberikan perhatian dan kepeduliannya 

terhadap tanggung jawab yang diembannya saat keinginannya terpenuhi. 

Perusahaan dituntut untuk mampu bersaing dalam era globalisasi serta 

semakin ketatnya persaingan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA).Perusahaan harus dapat mempersiapkan segala sesuatunya untuk dapat 

unggul dari pesaing dan harus memaksimalkan berbagai aset yang mereka 

miliki.Sumber daya manusia merupakan aset terpenting karena sebagai pelaksana 

aktivitas manajerial dalam perusahaan.Sumber daya manusia dalam hal ini 

karyawan berperan penting dalam perkembangan mencapai tujuan, keunggulan 

bersaing dan meningkatkan nilai perusahaan.Untuk menghadapi persaingan dalam 

dunia bisnis, tantangan perusahaan semakin kuat karena cepatnya perkembangan 

ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dengan tingkat 

kepentingan yang cukup besar dan tentunya tidak dapat ditinggalkan atau bahkan 

disepelekan begitu saja oleh organisasi, institusi maupun perusahaan.Sumber daya 

manusia diyakini sebagai salah satu kunci dasar bagi kelangsungan kerja didalam 

perusahaan dengan kemampuan yang berasal dari potensi manusia sebagai modal 

dasar organisasi perusahaan dalam beraktifitas serta mencapai tujuan. 

Komitmen organisasi ditunjukkan dalam sikap penerimaan, keyakinan yang 

kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan sebuah organisasi, begitu juga adanya 

dorongan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi demi 

tercapainya tujuan organisasi (Sawaitri, 2011). Komitmen organisasi 

menampakkan loyalitas pekerja terhadap organisasinya sehingga bila seorang 
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pegawai memiliki komitmen organisasi yang tinggi maka akan berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai tersebut. 

Fenomena lapangan yang pertama Budaya Organisasi di RS „AISYIYAH 

KUDUS.RS „AISYIYAH KUDUS sebagai amal usaha kesehatan yang dimiliki 

langsung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah harus mampu untuk terus tumbuh 

dan berkembangan sebagai pusat dakwah Muhammadiyah dibidang 

kesehatan.Oleh karena itu segala upaya strategis harus dilakukan agar RS 

„AISYIYAH KUDUS benar-benar mampu bersaing ditengah tengah tuntutan 

masyarakat yang semakin kritis dan tuntutan budaya global yang mengepung RS 

„AISYIYAH KUDUS dari berbagai penjuru.Kalau RS „AISYIYAH KUDUS 

hanya berfokus pada pembangunan dan pengembangan fasilitas fisik seperti 

gedung dan alat-alat teknologi kesehatan namun melupakan pembangunan 

Budaya Organisasi berbasis nilai maka RS „AISYIYAH KUDUS akan dengan 

mudah ditinggalkan oleh pesaing-pesaingnya bahkan oleh para pegawainya 

sendiri.Oleh karena itu RS „AISYIYAH KUDUS sudah seharusnya semakin 

memperkuat dan mematangkan budaya organisasi yang selama ini sudah dimiliki. 

Caranya adalah dengan contoh membiasakan arah orientasi tindakan dan sikap 

serta perilaku kepada kepentingan orang lain yang dilayani, bukan kepentingan 

diri sendiri. Namun, apabila orientasi tindakan ke arah kepentingan diri sendiri 

akan bertentangan dengan “budaya kerja melayani“. Contoh tindakan yang negatif 

adalah karyawan rumah sakit yang suka membolos atau terlambat 

datang.Kemudian perawat yang kurang perhatian terhadap pasien orang miskin, 

dan dokter menyuruh pasien membeli obat atau alat di apotik tertentu. Apabila 
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tindakan yang positif dari setiap individu dapat dilaksanakan secara konsisten dan 

terus menerus akan menghasilkan tabiat positif. Pada akhirnya secara kelompok 

akan menghasilkan budaya kerja positif. Jadi budaya kerja positif apapun yang 

akan kita kembangkan, yang penting pelaksanaannya harus secara konsisten, 

mulai dari pimpinan dan terus menerus.  

Yang kedua Lingkungan kerja di RS „AISYIYAH KUDUS.Rumah sakit 

merupakan suatu unit pelayanan jasa kesehatan kepada masyarakat.Untuk dapat 

memperoleh keunggulan dan daya saing maka rumah sakit harus mendapat 

perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas pelayanannya secara profesional 

terhadap konsumen, yakni pasien yang dirawat ataupun rawat jalan.Pengelolaan 

Sumber Daya Manusia di RS „AISYIYAH KUDUS harus dapat menjadi perhatian 

khusus agar tenaga kerja mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. 

Hal ini juga menjadi sangat kompleks karena adanya pembagian tugas beraneka 

ragam profesi yang bekerja di lingkungan rumah sakit, dan masing-masing profesi 

akan memiliki norma dan budaya kerja yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini 

yang membuat manajemen SDM di lingkungan rumah sakit penuh tantangan. 

Yang ketiga Motivasi kerja di RS „AISYIYAH KUDUS.Berdasarkan hasil 

wawancara didapatkan hasil bahwa motivasi perawat di RS „AISYIYAH KUDUS 

masih belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya semangat perawat 

dalam bekerja. Motivasi perawat yang kurang tersebut berpengaruh pada 

penurunan kinerja, bisa ditunjukkan dengan ekspresi muka yang kurang ramah 

terhadap pasien dan keluarga, masih ada perawat datang terlambat, meninggalkan 

ruangan saat jam kerja, kurangnya kerja sama dengan teman sejawat. Hal tersebut 
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juka ditunjukkan dengan masih ada keluhan pasien atau keluarga bahwa sikap 

perawat kurang tangkap (kurang ramah, kurang peduli saat pasien membutuhkan 

perawatan). 

Yang terakhir yaitu Komitmen Organisasi.RS „AISYIYAH KUDUS 

merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang 

kesehatan dan sosial.Muhammadiyah adalah sebuah organisasi islam yang besar 

di Indonesia. Selain itu juga memiliki amal usaha yang bergerak di bidang 

pendidikan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.Sejalan dengan peningkatan 

kuantitas, Aisyiyah juga melakukan peningkatan secara kualitas.Berbagai kegiatan 

seperti seminar, kajian-kajian dan setiap Hari Jumat pagi selalu diadakan 

pengajian rutin guna lebih mendekatkan diri pada Allah dan hubungan dengan 

sesama rekan kerja terus dilakukan dalam rangka menjaring pemikiran dan konsep 

untuk pengembangan guna untuk meningkatkan kualitas RS „AISYIYAH 

KUDUS. 

Research Gap dalam penelitian ini adalah Rudi Setiawan dan Etty Puji Lestari 

(2016) bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasi, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Shirley 

Lusia, Marietta Sidabutar, Paningkat Siburian dan Salman Bintang (2017) 

terdapat pengaruh positif budaya organisasi terhadap komitmen organisasi. 

Menurut Anastasia Tania dan Eddy M. Susanto (2013) menyatakan bahwa 

motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasi.Menurut Sumanto dan Anik Herminingsih (2016) bahwa Pengaruh 
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budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap komitmen organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, 

maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH BUDAYA 

ORGANISASI, LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA 

TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI RS „AISYIYAH KUDUS”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup digunakan untuk membatasi penelitian agar tidak keluar dari 

inti permasalahan. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel independen yang terdiri dari budaya organisasi, lingkungan kerja 

dan motivasi kerja. 

b. Variabel dependen adalah komitmen organisasi. 

c. Obyek pada penelitian ini adalah RS „AISYIYAH KUDUS. 

d. Responden dari penelitian ini adalah perawat RS „AISYIYAH KUDUS  

yang berjumalah 158. 

e. Jangka waktu penelitian setelah proposal disetujui yaitu pada bulan 

Desember 2018 sampai dengan Juli 2019. 

1.3 Perumusan Masalah 

Setelah melalui wawancara dengan beberapa staf rumah sakit serta observasi 

awal peneliti menemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan perawat 

RS „AISYIYAH KUDUS antara lain komitmen kerja.Dari permasalahan di atas 

staff manajer rumah sakit tersebut memberikan masukan untuk lebih 

memfokuskan penelitian padakomitmen kerja dan  kinerja perawat.  
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Dan peneliti juga mendapat masukan tentang perlunya komitmen organisasi 

untuk diteliti lebih lanjut. 

Berdasarkan masalah yang ditemukan, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian yaitu sebagai berikut: 

a. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi 

RS „AISYIYAH KUDUS? 

b. Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi 

RS „AISYIYAH KUDUS? 

c. Apakah Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi RS‟ 

AISYIYAH KUDUS? 

d. Apakah Budaya Organisasi Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja 

berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi RS „AISYIYAH KUDUS? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai jawaban yang di 

kehendaki dalam rumusan masalah.Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan 

menganalisis sebagai berikut : 

a. Untuk menguji pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen 

organisasi pada RS „AISYIYAH KUDUS. 

b. Untuk menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi 

pada RS „AISYIYAH KUDUS. 

c. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap komitmen organisasi 

pada RS „AISYIYAH KUDUS. 
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d. Untuk menguji pengaruh budaya organisasi, lingkungan kerja dan 

motivasi kerja terhadap komitmen organisasi pada RS „AISYIYAH 

KUDUS. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini mencakup berbagai manfaat sebagai 

berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang 

budaya organisasi, lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap komitmen 

organisasi di RS „AISYIYAH KUDUS. Selain itu, hasil penelitian diharapkan 

dapat berkontribusi sebagai literature untuk penelitian selanjutnya mengenai 

komitmen organisasi. 

b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan 

dalam mengembangkan penelitian dengan topic yang serupa. Peneliti 

selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

komitmen karyawan selain yang digunakan dalam penelitian ini 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

masukan,  

sumbangan informasi, ataupun sebagai bahan pertimbangan dalampengelolaan 

sumber daya perusahaan kaitannya dengan komitmen organisasi karyawan. 


