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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Masalah Sumber daya manusia merupakan aset terpenting yang dimiliki 

organisasi sehingga dapat dikelola oleh pemimpin untuk mendapatkan 

kebutuhan dalam bisnis dan dapat mengoptimalkan visi dari organisasi 

(Darodjat, 2015:47). Manusia yang menjadi anggota organisasi atau pegawai 

dapat menentukan tindakan dalam setiap kegiatan. Dalam menentukan 

tercapainya tujuan organisasi membutuhkan adanya faktor sumber daya 

manusia yang potensial baik pemimpin maupun pegawai pada pengawasan dan 

pola tugas. Tercapainya tujuan organisasi apabila pegawai memiliki kinerja 

yang optimal. 

Kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode waktu tertentu di dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target 

atau sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama. Manajemen kinerja memiliki manfaat diantaranya sebagai 

pemuas kebutuhan dan harapan dari semua stakeholder organisasi-pemilik, 

manajemen, pegawai, pelanggan, pemasok dan masyarakat umum (Kaswan, 

2012:187). 

Berdasarkan uraian tersebut organisasi harus memikirkan bagaimana 

cara meningkatkan kinerja pegawai. Meningkatkan kinerja pegawai bukanlah 

perkara mudah organisasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang 
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dihadapi organisasi dimasa yang sekarang maupun dimasa yang akan 

mendatang. Persoalan peningkatan kinerja pegawai merupakan tantangan 

manajemen yang paling serius karena keberhasilan atau kesuksesan suatu 

organisasi bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. 

Kinerja pegawai secara umum dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari 

dalam diri pegawai, yang terdiri dari kepuasan kerja dan motivasi. Sedangkan 

faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pegawai, yang 

meliputi kepemimpinan, keamanan dan keselamatan kerja, serta pelatihan 

(Ismail, 2013:147). 

Penilaian kinerja merupakan standar dari kinerja, yang dimana sebagai 

tolak ukur dari kinerja. Agar kinerja pegawai efektif, standar kerja harus 

dilibatkan dengan hasil yang dikehendaki dari setiap pekerjaan. Selain standar 

kinerja, penilaian kinerja juga membutuhkan ukuran kinerja. Supaya 

bermanfaat, ukuran kinerja harus dapat dipercaya, mudah digunakan dan 

melaporkan perilaku kritis yang menentukan kinerja. Dalam hal ini, peneliti 

berencana untuk melakukan penelitian pada RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.  

Namun hasil obervasi awal menunjukkan kinerja pegawai yang belum 

optimal, misalnya pegawai yang belum memenuhi target kerja sesuai dengan 

waktu yang ditentukan. Penurunan kinerja perawat tersebut bisa dilihat dengan 

perawat yang sering menukar jadwal shift tanpa pemberitahuan kepada atasan, 

kurangnya empati perawat kepada pasien, tidak disiplin, susah bekerjasama 
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dengan tim, kurang komunikatif. Kepala ruangan mengatakan bahwa ada 

beberapa perawat yang terkadang tidak ikut operan baik sebelum dan sesudah 

dinas dengan alasan terlambat masuk. Kinerja perawat mengacu pada standar 

asuhan keperawatan. Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa 

banyak perawat yang belum memenuhi standar I yaitu Pengkajian 

Keperawatan, 6 orang perawat mengatakan mereka melakukan pengkajian 

namun mereka tidak melakukan pengkajian secara menyeluruh yaitu biologis, 

psikologis, sosial, spiritual, melainkan hanya mengumpulkan data dari pasien. 

Standar II adalah diagnosa keperawatan, 5 orang mengatakan mereka 

merumuskan diagnose namun tidak menentukan masalah actual maupun 

potensial, 3 orang jarang merumuskan diagnose. Demikianlah gambaran 

kinerja perawat di RSUD Kudus. 

Kepemimpinan dapat memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja 

dan kinerja pegawai. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh           

Sari (2018) serta Satriwowati, dkk (2016) hasil menunjukkan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Namun penelitian Prabowo, dkk (2018) hasil menunjukkan bahwa 

kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dalam penelitian 

Sari (2018), Dewi dan Sutrischastini (2016), Satriowati, dkk (2016) serta 

Shella (2018) hasil menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Namun penelitian Pawirosumarto, 
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dkk (2016) hasil menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai. 

Peran pelatihan yang efektif juga dapat meningkatkan kinerja pegawai 

dalam bekerja. Menurut Darodjat (2015:75) “pelaksanaan program pelatihan 

merupakan suatu kegiatan yang bermaksud memperbaiki dan mengembangkan 

sikap, perilaku, ketrampilan dan pengetahuan pegawai sesuai dengan keinginan 

organisasi”. Pelatihan yaitu usaha untuk memperbaiki kinerja dari pegawai 

pada suatu pekerjaan tertentu yang merupakan tanggungjawabnya, atau satu 

pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaanya (Gomes, 2015:187).  

Pelatihan juga dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai. 

Hal tersebut sesuai dengan penellitian Citraningtyas dan Djastuti dan Djastuti 

(2017), Ardani, dkk (2017) serta Santika, dkk (2019) hasil menunjukkan bahwa 

pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Namun 

penelitian Hafidha, dkk (2016) hasil menunjukkan bahwa pelatihan tidak 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Dari pelatihan tersebut diharapkan 

supaya kinerja pegawai meningkat dan dalam outputnya pegawai memiliki 

kepuasan dalam bekerja. 

Pegawai yang merasa puas dalam bekerja akan memberikan pengaruh 

terhadap kinerjanya. Menurut Luthans (dalam Kaswan, 2012:283) kepuasan 

kerja adalah hasil dari persepsi pegawai itu sendiri dalam menyelesaikan tugas 

dan dinilai seberapa penting terhadap organisasi. Kepuasan kerja yang tinggi 

dapat mempengaruhi kinerja pegawai di organisasi. Hal ini didukung oleh 
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penelitian Hafidha, dkk (2016) serta Santika, dkk (2019) hasil menunjukkan 

bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Namun penelitian Sari (2018) hasil menunjukkan bahwa kepuasan 

kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya maka 

akan dilakukan penelitian “Analisis Pengaruh Kepemimpinan dan Pelatihan 

terhadap Kepuasan Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai RSUD 

dr. Loekmono Hadi Kudus”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Variabel eksogen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

kepemimpinan dan pelatihan. 

2) Variabel endogen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kinerja 

pegawai. 

3) Variabel intervening yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

kepuasan kerja. 

b. Responden dalam penelitian ini adalah perawat RSUD dr. Loekmono Hadi 

Kudus. 
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c. Waktu penelitian ini adalah 4 bulan setelah proposal disetujui yaitu hingga 

bulan September 2020. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Hasil pencapaian kerja yaitu kadar pencapaian tugas-tugas yang 

membentuk sebuah pekerjaan dari pegawai rumah sakit belum optimal. Belum 

optimalnya kinerja pegawai tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain: pemimpin dalam hal ini atasan jarang memberikan motivasi dan dorongan 

kepada pegawai untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik, pelatihan yang 

diikuti oleh pegawai memiliki materi yang cenderung longgar dan kurang 

efektif jika diterapkan secara langsung di dunia kerja dan pegawai merasa 

kurang puas dalam bekerja karena jarangnya kesempatan untuk peningkatan 

bagian atau kedudukan dalam bekerja. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada pembahasan latar 

belakang diatas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:  

a. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai RSUD dr. 

Loekmono Hadi Kudus? 

b. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja pegawai RSUD dr. 

Loekmono Hadi Kudus? 

c. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja melalui kepuasan 

kerja pegawai RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus? 
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d. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja melalui kepuasan kerja 

pegawai RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus? 

e. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai RSUD dr. 

Loekmono Hadi Kudus? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian pengaruh kepemimpinan dan pelatihan terhadap 

kepuasan kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai pada RSUD dr. 

Loekmono Hadi adalah untuk:  

a. Menguji pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai RSUD dr. 

Loekmono Hadi Kudus. 

b. Menguji pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai RSUD dr. Loekmono 

Hadi Kudus. 

c. Menguji pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja melalui kepuasan kerja 

pegawai RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus. 

d. Menguji pengaruh pelatihan terhadap kinerja melalui kepuasan kerja 

pegawai RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus. 

e. Menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai RSUD dr. 

Loekmono Hadi Kudus. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan sumber bahan dalam 

penambahan materi penelitian selanjutnya. Khususnya pada disiplin ilmu 

manajemen sumber daya manusia sehingga dapat dipakai sebagai bahan 

untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Organisasi  

Hasil penelitian ini diharapkan jadi pertimbangan untuk bahan 

mengevaluasi sistem yang sudah tercipta sebelumnya didalam organisasi, 

agar target yang ditentukan berhasil. Sehingga dapat berdampak positif bagi 

organisasi dan keinginan pegawai untuk pencapain target dapat dilakukan 

secara maksimal. 

c. Bagi Masyarakat dan Almamater  

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi 

ataupun sebagai pembanding yang sesuai dengan bidang yang akan diteliti. 

 


