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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Persaingan dalam dunia bisnis saat ini semakin ketat di semua 

bidang usaha tanpa terkecuali. Persaingan dialami oleh industry baik yang 

menjual produk maupun jasa terutama dalam bidang yang sama.  Persaingan 

yang ketat menuntut setiap perusahaan agar dapat memiliki sumber daya 

manusia yang berkualitas untuk bertahan hidup, karena pekerjaan dalam 

perusahaan dilakukan oleh tenaga manusia baik individual maupun 

kelompok. Menurut Cusway dalam Bentelu dkk (2017), organisasi yang 

memiliki sumber daya manusia yang baik akan menjadikan organisasi 

mempunyai kekuatan untuk menghadapi persaingan. 

Saat ini banyak pekerjaan dalam organisasi yang tidak dapat 

dilakukan secara individu. Hal ini karena banyak pekerjaan membutuhkan 

kerja sama dari beberapa karyawan dengan kompetensi berbeda sehingga 

saling melengkapi dan menghasilkan hasil yang baik. Salah satu industry 

yang membutuhkan kerja sama antar karyawan dalam organisasinya adalah 

industry penyedia jasa. Sektor penyedia jasa melakukan pelayanan kepada 

konsumennya dengan memberikan pelayanan prima, hal ini membuat setiap 

komponen organisasi seperti karyawan perlu bekerja sama agar pelayanan 

yang dilakukan oleh organisasi mampu memberikan kepuasan pada 

pelanggannya. 
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Salah satu sector pada industry penyedia jasa yang membutuhkan 

kerjasama dari karyawannya tersebut adalah rumah sakit. Berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit, rumah sakit memiliki tugas untuk memberikan pelayanan bagi pasien, 

baik rawat jalan maupun rawat inap dan IGD yang membutuhkan jasa 

layanan kesehatan.  

Layanan yang diberikan oleh rumah sakit ini biasanya dilakukan 

dengan kerja sama tim, seperti dokter, perawat, bidan dan komponen lainnya 

sehingga sinergi ini akan mampu menyelesaikan permasalahan pada 

pekerjaan dan mewujudkan tujuan organisasi. Setiap karyawan perlu 

memiliki perilaku yang saling membantu antar karyawan secara sukarela 

sehingga setiap pekerjaan yang dipercayakan oleh rumah sakit kepada 

karyawan, dapat terselesaikan dengan baik (Rampengan, 2015). Adanya 

perilaku yang dengan sukarela saling membantu antar karyawan untuk 

mencapai tujuan organisasi ini disebut dengan organizational citizenship 

behavior yang seterusnya disebut OCB. 

Perilaku OCB tidak terdapat pada Job Description karyawan tetapi 

sangat di harapkan karena mendukung peningkatan efektifitas dan 

kelangsungan hidup organisasi atau perisahaan khusus nya dalam 

lingkungan bisnis yang pesaingannya semakin tajam (Robbins dan Judge, 

2015). Perilaku ini perlu dimiliki oleh karyawan untuk mendukung 

organisasi mencapi tujuannya. Sedangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi OCB antara lain : budaya dan iklim organisasi,kepribadian 
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dan suasana hati (mood), persepsi terhadap dukungan 

oerganisasional,persepsi terhadap kualitas interaksi atasan-bawahan,masa 

kerja,dan jenis kelamin (Robbins dan Judge, 2015). 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati Kudus merupakan salah 

satu rumah sakit yang membutuhkan kerja sama antar karyawannya 

terutama perawat untuk memberikan pelayanan yang prima bagi pasiennya. 

Banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam tim seperti penanganan ibu 

hamil, penanganan ibu hamil yang melahirkan dan pekerjaan administrasi 

yang membutuhkan kerja sama antar lini kerja. 

Permasalahan yang terjadi pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata 

Hati Kudus adalah banyaknya perawat yang tidak bersedia untuk saling 

membantu rekan sekerjanya dengan alasan perawat tidak bersedia 

membantu pekerjaan rekan sekerja adalah karena merasa tidak puas, bahwa 

pekerjaan utama perawat tersebut adalah melayani pasien rawat intensif 

sehingga tidak ingin jika diperbantukan di bagian lain yang bukan 

merupakan tugasnya. Sebagian perawat juga merasa tidak harus membantu 

perawat lain yang mengalami kesulitan sebab perawat yang bersangkutan 

merupakan perawat yang sudah biasa membantu persalinan ibu hamil. 

Perawat juga menyatakan akan menyelesaikan pekerjaannya sendiri sebab 

dirinya merasa tidak ingin jika pekerjaannya belum selesai namun dirinya 

disuruh untuk membantu perawat lain menyelesaikan pekerjaan. Walaupun 

demikian, tetap ada perawat yang bersedia bekerja sama dengan perawat 

lain karena merasa tugas utamanya adalah melayani pasien. Berdasarkan 
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adanya permasalahan ini diketahui terdapat permasalahan dalam OCB 

perawat Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati Kudus. Untuk mengetahui 

faktor yang diduga mempengaruhi OCB maka diberikan kuesioner pada 

perawat Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati Kudus dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 1. 

Hasil Prasurvey Faktor yang Mempengaruhi OCB pada Perawat Rumah 

Sakit Ibu dan Anak Permata Hati Kudus 

Faktor Total Sampel Jawaban Persentase (%) 

Remunerasi 20 6 30 

Kepuasan Kerja 20 12 60 

Motivasi Kerja 20 2 10 

Jumlah 20 100 

 

Berdasarkan hasil prasurvey yang telah dilakukan, maka didapatkan 

hasil bahwa kepuasan kerja merupakan faktor yang langsung mampu 

mempengaruhi OCB dengan persentase terbesar yaitu 60%. Sedangkan 

remunerasi dan motivasi dianggap oleh perawat menjadi sebagian dari 

pemicu ketidak puasan perawat.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian perawat di Rumah 

Sakit Ibu dan Anak Permata Hati Kudus merasa tidak puas dengan pekerjaan 

karena merasa kompensasi yang didapatkan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Permata Hati Kudus masih kurang layak sebab kompensasi tersebut tidak 

sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya saat ini. Karyawan juga merasa 

tidak puas karena saat ini waktu istirahat kurang dikarenakan perawat saat 

ini memiliki terlalu banyak pekerjaan yang dibebankan kepadanya sehingga 

waktu istirahatnya kurang, seperti ketika pada saat istirahat, namun ada 

pasien gawat darurat yang harus ditangani. Lingkungan kerja Rumah Sakit 
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Ibu dan Anak Permata Hati Kudus kurang kondusif menurut perawat karena 

saat ini perawat merasa banyak persaingan antar perawat dalam rumah sakit 

dalam upaya penignkatan karirnya sehingga para perawat cenderung 

berupaya untuk menonjolkan kinerja individualnya. Perawat merasa 

manajemen yang ada saat ini kurang mendukung perawat dalam bekerja 

karena manajemen hanya memberikan target tanpa memberikan supervise 

maupun pengarahan kepada perawat sehingga perawat merasa tidak puas 

dalam pekerjaannya. Berdasarkan permasalahan ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa kondisi yang ada pada Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Permata Hati Kudus membuat perawat merasa tidak puas dalam bekerja 

pada rumah sakit. Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan 

seseorang yang menunjukan perbedaan antara jumlah penghargaan yang 

diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima 

(Robbins dan Judge, 2015). Karyawan yang puas akan lebih dapat berbicara 

positif tentang organisasi, membantu orang lain dan jauh melebihi harapan 

normal dari pekerjaan mereka.  

Hasil penelitian Rohayati (2014), Dewi (2015) dan Dewi dan 

Suwandana (2016) menunjukkan kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap organizational citizenship behaviour (OCB) karyawan, 

dengan adanya kepuasan kerja yang tinggi sehingga OCB yang dimiliki 

karyawan terhadap perusahaan sangat baik. Namun hasil penelitian ini 

bertolak belakang dengan hasil penelitian Bentelu dkk (2017) yang 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara kepuasan kerja 
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terhadap organizational citizenship behavior pada perawat rumah sakit. 

Alasan pemilihan kepuasan kerja sebagai faktor yang diduga mempengaruhi 

OCB adalah karena perawat yang puas terhadap kondisi kerjanya akan 

mampu memberikan segenap kemampuannya dan mau bekerja sama 

dengan perawat lainnya tanpa merasa takut tersaingi dengan perawat 

lainnya sehingga mampu mencapai tujuan organisasinya. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya pada penelitian Bentelu, 

dkk (2017) yang bertentangan hasil dengan Rohayati (2014) diketahui 

adanya riset gap yang melandasi penelitian ini. Penelitian ini akan 

membuktikan pengaruh kepuasan kerja terhadap organizational citizenship 

behavior (OCB) perawat Rumah Sakit Ibu Dan Anak Permata Hati. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

 Permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Ibu Dan Anak 

Permata Hati adalah rendahnya kesediaan perawat Rumah Sakit Ibu Dan 

Anak Permata Hati dalam membantu pekerjaan rekan kerjanya secara 

sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa organizational citizenship behavior 

tidak berjalan dengan baik, sedangkan dalam sebuah rumah sakit diperlukan 

kerja sama antar perawat dalam menjamin penanganan yang terbaik bagi 

seorang pasien. Permasalahan yang timbul adalah berdasarkan hasil 

prasurvey, organizational citizenship behavior perawat berbanding lurus 

dengan ketidak puasan perawat sehingga diduga kepuasan perawat mampu 

mempengaruhi organizational citizenship behavior perawat. Berdasarkan 
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latar belakang tersebut, maka diajukan pertanyaan penelitian utama, 

Bagaimana organizational citizenship behavior (OCB) perawat rumah Sakit 

Ibu dan Anak Permata Hati. Dari pertanyaan tersebut dapat diturunkan 2 

pertanyaan penelitian spesifik, sebagai berikut : 

1. Bagaimana deskripsi kepuasan kerja dan Organizational Citizenship 

Behavior berdasarkan persepsi perawat Rumah Sakit Sakit Ibu dan 

Anak Permata Hati Kudus? 

2. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap organizational 

citizenship behavior perawat Rumah Sakit Sakit Ibu dan Anak Permata 

Hati Kudus? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 

1. Untuk memperoleh informasi mengenai deskripsi kepuasan kerja dan 

Organizational Citizenship Behavior berdasarkan persepsi perawat  

Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati Kudus? 

2. Untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana pengaruh 

Kepuasan Kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior perawat 

Rumah Sakit Sakit Ibu dan Anak Permata Hati Kudus? 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Praktis 
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Bagi perusahaan maupun industri penelitian ini berharap dapat 

memberikan masukan yang membangun pihak rumah sakit untuk 

menciptakan kepuasan kerja dalam meningkatkan organizational 

citizenship behavior yang baik. 

b. Akademis 

Bagi peneliti, penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menerapkan 

ilmu yang didapat dalam per kuliahan dalam dunia nyata yang 

sesungguhnya untuk dapat mendalami lebih lagi mengenai kepuasan 

kerja dan organizational citizenship behavior dalam suatu organisasi 

baik dalam teori maupun praktek.penelitian ini dapat menambah ilmu 

dan pengetahuan dan pemahaman tentang sumber daya manusia 

khususnya tentang kepuasan kerja,komitmen organisasi. 


