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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan 

nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup bagi setiap orang, sehingga dapat terwujud derajat 

kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk 

meningkatkan mutu sumber daya manusia, yang mempunyai peranan besar 

bagi kesuksesan suatu organisasi. Banyak organisasi yang menyadari 

bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan 

keunggulan tersendiri dalam bersaing, untuk itu pendidikan dan pelatihan 

diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional 

terutama dalam menghadapi persaingan global.  

Rumah sakit merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat dengan karakteristik tersendiri dan di pengaruhi oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu 

meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh 

masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Oleh 

karena itu rumah sakit menjadi bagian integral dari keseluruhan sistem 

kesehatan yang di kembangkan melalui pembangunan kesehatan. Rumah 

sakit penting memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif 

bagi keberhasilan jangka panjang. Untuk itu dalam meningkatkan 

pelayanan di rumah sakit dan memenangkan persaingan dalam bidang 

layanan kesehatan, mengembangkan sumber daya manusia sangatlah 

penting, karena sumber daya manusia memberi keunggulan kompetitif 

(competitive advantage) bagi suatu organisasi. Keberhasilan dan 

kesuksesan suatu organisasi bisa dilihat dari kinerja yang telah dicapai 

oleh karyawannya. Perawat mempunyai peranan penting di rumah sakit 

dimana tugasnya adalah memberikan pelayanan asuhan kesehatan yang 

paling dekat terhadap pasien, perawat harus memberikan pelayanan sesuai 

dengan tanggung jawab profesi perawat dan mempertahankan kualitas 

layanan dalam suatu organisasi dimana tempatnya bertugas. Oleh karena 

itu rumah sakit di tuntut untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang 

optimal agar para perawat menampilkan hasil kerja yang maksimal karena 

baik buruknya pelayanan kesehatan yang dicapai oleh perawat akan 

berpengaruh pada  keberhasilan perusahaan atau organisasi secara 

keseluruhan (Sedarmayanti, 2009). 
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Pengelolaan terhadap tenaga keperawatan menjadi sangat penting 

mengingat pelayanan asuhan keperawatan di rumah sakit merupakan ujung 

tombak pelayanan yang akan mempengaruhi kesimpulan pelanggan 

terhadap citra dan kualitas rumah sakit itu sendiri terutama. Kualitas 

perawat dalam memberikan pelayanan menjadi prioritas utama bagi rumah 

sakit karena yang menjadi core business adalah pelayanan perawatan 

dimana sebagian besar dari pelayanan yang diberikan berkaitan dengan 

jasa layanan, mengingat tenaga perawatlah yang berintekrasi langsung 

dengan pelanggan selama 24 jam sehari dan dengan resiko penularan 

penyakit sangatlah tinggi yang di alami oleh perawat tersebut. Disamping 

itu perawat adalah suatu profesi, dan sebagai tenaga yang profesional 

maka perawat dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual, 

interpersonal, kemampuan teknis dan moral dalam memberikan pelayanan 

kepada pasien. Perawat merupakan pemberi layanan yang harus memenuhi 

mutu pelayanan, keamanan, iptek, serta aspek hukum. Salah satu upaya 

rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan perawat adalah melalui 

penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, yang akan 

mendukung pencapaian tujuan organisasi yaitu meningkatkan kompetensi 

perawat,  meningkatkan kualitas kinerja perawat, dan pemberian sistem 

reward yang baik, yang akan membuat perawat merasa terikat dengan 

organisasi tersebut serta memiliki komitmen yang tinggi di tunjukan 

dengan kesetiaan atau loyalitas perawat. 

Kinerja perawat adalah sebagai prestasi aktual perawat dibandingkan 

dengan prestasi yang diharapkan oleh perawat. Keberhasilan suatu 

organisasi rumah sakit dalam meningkatkan kinerja perawatnya, tidak 

terlepas dari upaya positif yang dilakukan sebagai wujud pencapaian 

tujuan suatu organisasi tersebut dalam memberikan asuhan keperawatan 

(Perry & Potter, 2002). Beberapa upaya dapat dilakukan Rumah Sakit 

untuk meningkatkan kinerja perawat dalam pemberian asuhan 

keperawatan, seperti dengan meningkatkan kompetensi perawat untuk 

mendukung pencapaian tujuan organisasi,  membuatan pelaksanaan 

program diklat yang terorganisir, dan juga memberikan reward yang 

mencukupi kebutuhan perawat sehingga membuat perawat terikat dengan 

organisasi (Perry & Potter, 2002). 

Teori tersebut sesuai dengan pendapat (Delucia, Ott, & Palmieri, 

2009) dimana hasil reviewnya bahwa kinerja perawat adalah penilaian dari 

kegiatan perawat yang dilakukan selama bekerja dengan karakteristik kerja 

keperawatan yang penuh dengan risiko (kerja shift) namun harus tetap 

memperhatikan pelayanan terhadap pasien. 
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Berdasarkan data awal yang di dapat dari Rumah Sakit Bunda 

Margonda Bagian SDM, terdapat penurunan kinerja perawat pada tahun 

2020 di banding dengan tahun sebelumnya. Pada periode juli– desember 

2019 tercatan skor rata – rata penilaian kinerja perawat yaitu sebesar 

7,41% dan mengalami penurunan pada periode januari 2020 – juni 2020 

yaitu dengan rata – rata skor penilaian 7,03%. Untuk meningkatkan kinerja 

perawat tersebut maka organisasi perlu memperhatikan dengan sungguh – 

sungguh diantaranya kompetensi yang dimiliki oleh perawat, diklat yang 

di berikan kepada perawat, dan reward karena faktor – faktor tersebut akan 

mempengaruhi kinerja dan dedikasi perawat terhadap pekerjaan dan 

organisasinya. Sehingga organisasi harus mampu menciptakan kondisi 

yang dapat mendorong atau memungkinkan pegawai untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan yang 

di miliki. 

Tabel 1.1. Tabel Data Penilaian Kinerja Perawat Juli 2019 – Juni 2020 

Tahun Jumlah Karyawan 

 Avarage 

Score Grade 

2020 112 7,03% Good 

2019 116 7,41% Good 

 Sumber: Laporan Tahunan RS Bunda Margonda Depok  

 

Untuk mendukung visi dan misi rumah sakit di perlukan perawat 

yang kompeten dan profesinal dalam melakukan tugas terutama dalam 

pemberian asuhan keperawatan. Menurut (Michael Zwell, 2010) 

kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau 

melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi dengan keterampilan 

dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang di tuntut oleh 

pekerjaan tersebut.  Sedangkan menurut (Margaret Dale, 2017) 

menyatakan “Kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan 

standar kinerja yang  dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan 

pekerjaan atau memegang suatu jabatan. 

Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja perawat hal ini sesuai 

dengan ketentuan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI Indonesia, 

2005) menguraikan kompetensi sebagai kemampuan yang dimiliki 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan didasari oleh pengetahuan, 

keterampilan dan sikap sesuai dengan petunjuk kerja yang di tetapkan serta 

dapat terobservasi. Hal ini disebabkan karena kompetensi adalah 

menunjukkan seberapa profesionalnya perawat tersebut dalam melakukan 

tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan asuhan keperawatan. Hal 

ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ineu Indriani, 

2018), yang menyatakan adanya pengaruh positif dari kompetensi terhadap 

kinerja yang dimiliki oleh perawat dimana kompetensi yang dipengaruhi 

oleh sikap, skill dan pengetahuan akan mempengaruhi kinerja perawat.  
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Berdasarkan data yang di terima dari rumah sakit pada juni – 

desember 2019 terdapat 116 perawat yang bekerja di RSU Bunda 

Margonda sedangkan pada periode januari – juni 2020 jumlah perawat 

yang ada di Rumah Sakit Bunda Margonda hanya 112 perawat, dari 

keterangan tersebut jumlah perawat berkurang sebanyak 39 orang dan 

adanya penambahan sebanyak 35 orang perawat. 

Tabel 1.2 Tabel Data Karyawan Yang Mengundurkan Diri 

Januari – Juni 2020 

Bulan Awal 

Keluar 

(Orang) 

Masuk 

(Orang) 

Januari 116 2 0 

Februari 114 2 4 

Maret 116 8 5 

April 113 10 8 

Mei 111 13 11 

Juni 109 4 7 

 TOTAL  112 39 35 

Sumber: Departemen SDM RSU Bunda Margonda  

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 2 kepala 

ruang keperawatan didapatkan keterangan bahwa terdapatnya kendala 

dalam pemberian asuhan keperawatan terhadap pasien saat ini, hal itu 

disebabkan terdapatnya pergantian petugas perawat dikarenakan 

banyaknya perawat yang keluar dari rumah sakit, serta adanya 

penambahan perawat baru namun kurangnya di bekali dengan diklat dasar 

yang rutin di berikan kepada perawat oleh pihak SDM Rumah Sakit hal ini 

karena semenjak adanya pandemi Covid – 19 program diklat tidak berjalan 

dengan baik, diklat dasar wajib yang di berikan kepada perawat tersebut 

tidak dilakukan secara rutin di berikan kepada perawat, baik melalui tatap 

muka, maupun diklat online, serta adanya keluhan perawat bahwa 

remunirasi yang di terima kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar 

perawat.  

Diklat adalah proses untuk mengajarkan kepada karyawan baru atau 

karyawan sekarang tentang keterampilan dasar yang mereka butuhkan 

untuk melakukan pekerjaan mereka, sedangkan tujuan dari diklat itu 

sendiri adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

serta mengembangkan bakat, sehingga dapat melakukan pekerjaan sesuai 

dengan tujuan yang akan di capai oleh organisasi tersebut (Dessler G, 
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2015). Sedangkan faktor – faktor yang dapat dapat mempengaruhi dan di 

pengaruhi oleh diklat tersebut adalah kinerja dan kompetensi perawat yaitu 

terdiri dari faktor internal dan faktor ekternal diantaranya kemampuan, 

keterampilan, pengalaman kerja, struktur dan desain pekerjaan serta 

program pendidikan serta pelatihan yang di berikan kepada perawat 

tesebut.  

Teori tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Estelle 

Lilian Mua, 2016) yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang 

signifikan antara kinerja perawat dengan diklat. Dimana diklat 

menunjukkan adanya peningkatan terhadap kompetensi dan kinerja 

perawat terhadap organisasi dimana termpatnya bekerja 

Sangat penting bagi suatu organisasi rumah sakit dalam menjaga 

kualitas kerja perawatnya dalam memberikan pelayanan asuhan 

keperawatan dan tidak terlepas pentingnya bagi rumah sakit 

mempertahankan kinerja perawat tersebut, salah satu faktor pendukungnya 

yaitu dengan memenuhi kebutuhan perawat yaitu melalui program diklat 

yang di berikan secara optimal, menjaga kualitas kompeteni perawat, 

memberikan reward yang memotivasi kerja perawat. Hal ini agar tetap 

mampu mempertahankan kualitas kerja perawat, serta untuk memotivasi 

perawat dalam bertugas, dimana perawat mempunyai peranan penting 

dalam pelayanan asuhan keperawatan. 

 

Dari data laporan rumah sakit bunda margonda selama periode satu 

tahun terakhir terdapat beberapa bentuk pendidikan dan pelatihan yang 

wajib di ikuti oleh perawat, dimana tugasnya adalah untuk mendukung 

tercapainya tujuan organisasi rumah sakit 
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Tabel 1.1 Tabel Diklat Keperawatan RSU Bunda Margonda  

Asuhan Keperawatan : 13 Kompetensi dasar Keperawatan 

No Jenis Diklat  

1 Komunikasi Terapeutik 

2 Keselamatan Klien 

3 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 

4 Caring 

5 Etika Profesi 

6 Sistem Informasi Keperawatan 

7 Asuhan Keperawatan Umum 

8 Pengelolaan Asuhan Keperawatan dalam tim 

9 Kerja Tim Keperawatan 

10 Preceptorship 

11 Pendidikan Kesehatan 

12 Praktik Berbasis Klinis; Diskusi Refleksi Kasus 

13 Metedologi Riset Dasar (Deskripsi dan Survey) 

Sumber: Laporan RSU Bunda Margonda 

Namun dari survey awal yang sebelumnya sudah dilakukan terhadap 

2 kepala ruangan diatas, pelaksanaan program diklat yang ada di rumah 

sakit belum berjalan dengan optimal. Hal ini akan bepengaruh terhadap 

penilaian perawat dan berpengaruh terhadap dengan reward yang akan di 

terima oleh perawat.  

Berdasarkan teori (Amstrong, 2003) reward merupakan suatu 

imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan, 

karena karyawan tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan fikiran 

demi kemajuan perusahan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Indikator reward yaitu adanya insentif, pencapaian, pengakuan, pengaruh, 

tanggung jawab, pertumbuhan diri dan skala grading yang akan 

mempengaruhi reward yang akan diterima.  Hasil penelitian Berlian Yuli 

Saputri variabel diklat dan kompetensi terhadap reward yang menyatakan 
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adanya pengaruh positif dari diklat dan kompetensi terhadap reward, 

berdasarkan pengetahuan, skill dan sikap yang di tingkatkan.   

Pada saat ini di Rumah Sakit Bunda Margonda Depok dengan 

adanya pergantian tenaga perawat yang terlatih dengan tenaga yang baru, 

kurang terorganisirnya pelaksanaan pemberian diklat dari rumah sakit 

terhadap perawat maka hal ini berdampak terhadap kompetensi perawat 

dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan sehingga akan 

berpengaruh   juga terhadap diklat yang harus di ikuti oleh perawat dan 

berpengaruh terhadap reward yang di terima oleh perawat sehingga hal 

tersebut akan mempengaruhi kualitas kinerja perawat dalam melakukan 

asuhan keperawatan.  

Apabila masalah-masalah tersebut dibiarkan, maka akan 

menimbulkan dampak bagi rumah sakit yakni terganggunya aktivitas 

rumah sakit dan berakibat pada sulitnya pencapaian keberhasilan rumah 

sakit. Oleh karena itu, pihak manajemen perlu mengetahui faktor-faktor 

apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja perawat, mengingat perawat 

merupakan asset terpenting yang dimiliki perusahaan.  

Penelitian ini dilakukan berdasarkan motivasi sebagai berikut: (1) 

Kinerja perawat merupakan hal yang penting bagi rumah sakit, apabila 

terjadi penurunan kinerja maka dapat berdampak negative bagi rumah 

sakit, sehingga sulit tercapainya keberhasilan rumah sakit. (2) Pada masa 

pandemik sekarang ini, rumah sakit sakit dihadapkan dengan situasi new 

reality, seperti adanya program Work From Home (WFH), dan manajemen 

shift dengan kapasitas 50% pegawai, sehingga menyebabkan terbatasnya 

produktivitas karyawan. (3) pemberian program diklat yang baik penting 

pada karyawan akan mempengaruhi tingkat kinerja, kompetensi perawat, 

serta pentingnya memperhatikan reward yang diberikan kepada perawat 

tersebut.  

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, melihat dampak 

dan akibat dari penurunan kinerja. Maka perlu dilakukan suatu pemecahan 

masalah yang dimulai dengan mengidentifikasi Diklat perawat serta 

faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi, terhadap 

kinerja dan reward sebagai variabel terhadap perawat. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh 

Pelaksanaan Diklat, Peningkatan Kompetensi Perawat Terhadap Kinerja 

Perawat Dan Reward Sebagai Variabel Intervening Di Rumah Sakit 

Umum Bunda Margonda Depok”. 

B.   Indentifikasi masalah  

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas penulis 

mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 
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1. Pemberian 13 diklat yang wajib kepada perawat baru tidak berjalan 

dengan baik. Dimana didapatkan keterangan bahwa pada masa pandemik 

covid_19 pihak SDM kurang optimal dalam pemeberian diklat kepada 

perawat 

2. Terjadinya penurunan kompetensi perawat dalam memberikan asuhan 

menurun karena kurangnya perhatian dari pihak manajemen dalam 

pemberian diklat  

3. Rencana kerja berjangka yang ditetapkan oleh pihak manajemen sebagai 

acuan dalam memberikan diklat terhadap perawat tidak berjalan dengan 

optimal karena pandemik Covid-19 

4. Kompetensi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan terutama 

diera pandemik covid-19 harus lebih di perhatikan, terutama dengan 

banyaknya perawat baru yang harus di bekali dengan diklat keperawatan 

5. Terdapatnya keluhan – keluhan perawat dimana reward yang di terima 

tidak mencukupi kebutuhan hidup dasar perawat 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dari hasil observasi dan wawancara 

langsung dengan beberapa perawat di Rumah Sakit Bunda Margonda yang 

telah dilakukan maka  penulis memandang  permasalahan penelitian perlu 

dibatasi yaitu, variabel yang akan diteliti adalah diklat, kinerja, peningkatan 

kompetensi perawat, dan reward, sedangkan sampel yang akan di teliti 

adalah seluruh perawat di rumah sakit bunda margonda Depok. 

D. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah melakukan analisis 

pengaruh diklat terhadap peningkatan kompetensi perawat, kinerja dan 

reward sebagai intervening variabel di Rumah Sakit Umum Bunda 

Margonda Depok.  

1. Apakah ada pengaruh diklat, peningkatan kompetensi terhadap kinerja 

perawat dan reward sebagai variabel intervening di Rumah Sakit Bunda 

Margonda Depok 

2. Apakah ada pengaruh diklat terhadap kinerja perawat di Rumah Sakit 

Bunda Margonda Depok 

3. Apakah ada pengaruh kompetensi terhadap kinerja perawat di Rumah 

Sakit Bunda Margonda Depok 

4. Apakah ada pengaruh reward terhadap kinerja kepada perawat di Rumah 

Sakit Bunda Margonda Depok 
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5. Apakah ada pengaruh diklat terhadap reward yang di terima perawat di 

Rumah Sakit Bunda Margonda Depok 

6. Apakah ada pengaruh peningkatan kompetensi terhadap reward yang 

diterima perawat di perawat di Rumah Sakit Bunda Margonda Depok  

E. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Menganalisis pengaruh diklat, peningkatan kompetensi terhadap 

kinerja perawat  dan reward sebagai variable intervening  di Rumah Sakit 

Umum Bunda Margonda Depok 

2. Tujuan Khusus 

1. Menganalisis pengaruh  diklat terhadap kinerja perawat di Rumah 

Sakit Bunda Margonda Depok 

2. Menganalisis pengaruh peningkatan kompetensi terhadap kinerja 

perawat di Rumah Sakit Bunda Margonda Depok 

3. Menganalisis pengaruh  reward terhadap kinerja perawat di Rumah 

Sakit Bunda Margonda Depok di era Pandemik 

4. Menganalisis pengaruh diklat terhadap reward yang diterima perawat 

di Rumah Sakit Bunda Margonda Depok  

5. Menganalisis pengaruh peningkatan kompetensi terhadap reward yang 

diterima perawat di Rumah Sakit Bunda Margonda Depok 

F. Kegunaan Hasil Penelitian  

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini bagi peneliti untuk memberikan kontribusi 

berupa pemikiran dan temuan-temuan empiris pengaruh diklat, 

peningkatan kompetensi perawat terhadap kinerja dan reward 

sebagai vairabel intervening di Rumah Sakit Bunda Margonda 

Depok 

b. Sebagai data dasar mendapatkan informasi dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan pentingnya 

diklat dan kompetensi bagi tenaga perawat. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini bagi pihak manajemen rumah sakit diharapkan 

dapat dapat menjadi bahan kajian dalam menentukan kebutuhan diklat 

terhadap peningkatan kompetensi perawat, serta dampak diklat 

terhadap kinerja dan peningatan  reward. 

 

 

 

 




