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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Membangun komitmen berorganisasi akan berdampak pada  karyawan 

yang akan tetap tinggal dan bertahan di dalamnya. Komitmen organisasi 

didefinisikan sebagai sikap psikologis yang menempel pada diri karyawan 

terhadap sebuah perusahaan dengan cara mengurangi niat untuk keluar masuk dari 

perusahaan satu ke perusahaan lainnya dan karyawan yang berkomitmen juga 

bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan perusahaan dan mereka cenderung 

menerima nilai-nilainya secara positif (Hanaysha, 2016). Dalam konteks ini, dapat 

dikatakan bahwa beberapa hasil perilaku yang diinginkan dapat dikaitkan dengan 

komitmen karyawan seperti retensi karyawan yang lebih tinggi, keterlibatan, 

produktivitas, kualitas kerja, dan bersedia berkorban untuk tujuan meningkatkan 

citra dan kinerja perusahaan (Hanaysha, 2016). 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa komitmen 

organisasi masih menjadi hal penting karena memiliki dampak positif pada 

keberhasilan sebuah organisasi dalam memotivasi dan meningkatkan keterikatan 

karyawan. Hal ini pun memiliki hubungan yang kuat dengan perilaku dan kinerja 

karyawan. Jika seorang karyawan merasa berkomitmen pada suatu organisasi, 

peluang absensi dan niat untuk keluar akan lebih rendah (Hanaysha, 2016). 

Undang - Undang No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit menyebutkan 

definisi rumah sakit sebagaihinstitusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 
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menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit 

merupakan fasilitas penunjang kesehatan yang sangat penting, oleh karena itu 

untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas kesehatan, pemerintah mendirikan 

rumah sakit di seluruh daerah Indonesia. 

Dengan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas 

kesehatan menjadikan rumah sakit sebagai sebuah industri yang berpeluang untuk 

menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Hal ini pun tercantum dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.340/Menkes/Per/III/2010, 

klasifikasi rumah sakit dapat berdasarkan kepemilikan, jenis pelayanan, dan kelas. 

Terdapat 12 rumah sakit swasta yang terletak di wilayah kota Batam. Berikut  

daftar rumah sakit swasta yang ada di Batam (Tabel 1.1). 

Tabel 1.1 
Jumlah Rumah Sakit Swasta di Kota Batam 

 

No. Rumah Sakit Jenis 

Kepemilikan 

Jumlah 

Karyawan 

1 RS Umum Budi Kemuliaan Batam Swasta 526 

2 RS Umum Santa Elisabeth Batam Swasta 416 

3 RS Umum Harapan Bunda Batam Swasta 397 

4 RS Ibu dan Anak Nuruddiniyah Swasta 9 

5 RS Umum Charis Medika Swasta 61 

6 RS Ibu dan Anak Permata Hati Swasta 44 

7 RS Ibu dan Anak Mutiara Aini Swasta 124 

8 RS Umum Graha Hermine Swasta 50 

9 RS Umum Camatha Sahidya Swasta 108 

10 RS Ibu dan Anak Frisdhy Angel Swasta 15 

11 RS Umum Soedarsono Darmosoewito Swasta 12 

12 RS Umum Awal Bros Batam Swasta 397 

Sumber: bppsdmk.kemkes.go.id 
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Menurut data yang dikeluarkan Kementrian kesehatan Indonesia jumlah 

tenaga kerja atau SDM yang ada di seluruh rumah sakit di Kota Batam pada tahun 

2016 berjumlah 3.441 orang (bppsdmk.kemkes.go.id). Sebuah rumah sakit harus 

terakreditasi baik dalam penentuan karyawan maupun fasilitas yang dimiliki. 

Beberapa indikator seperti sumber daya manusia, manajemen, dan fasilitas yang 

memadai harus dimiliki oleh rumah sakit untuk menciptakan pelayanan kesehatan 

yang maksimal. 

Rumah sakit tidak hanya berperan dalam memberikan pekerjaan bagi 

karyawannya, namun juga harus bisa mengelola dan mengembangkan kualitas 

karyawan tersebut. Karyawan yang berkualitas akan dipertahankan dan mendapat 

apresiasi dari rumah sakit. Apresiasi tersebut pun dapat menimbulkan dampak 

positif yakni kinerja karyawan baik dan memuaskan.  

  Karyawan rumah sakit ialah sekelompok individu-individu yang turut 

membantu rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien dengan kata 

lain tanpa adanya karyawan pelayanan di rumah sakit tidak akan bisa berjalan 

dengan semestinya. Seorang karyawan akan mencari dan meneliti dimana tempat 

yang nyaman bagi mereka untuk bekerja dan tetap dan terus bekerja dalam jangka 

waktu yang lama. Sesuai dengan definisi peneliti sebelumnya yang mengatakan 

komitmen organisasi adalah tingkat di mana seseorang mencari, meneliti dan 

menemukan suatu organisasi untuk mengabdi dan berkomitmen pada tujuan-

tujuannya (Agyemang & Ofei, 2013). 

Komitmen organisasi sangat penting pada diri individu yang bekerja di 

rumah sakit pada saat ini karena walaupun lulusan di bidang kesehatan akan terus 
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ada namun tidak semua dari mereka memiliki kinerja baik dan selalu bekerja 

dengan baik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa harus di awasi terlebih 

dahulu. Pentingnya komitmen organisasi untuk kinerja karyawan di dalam 

organisasi pada jaman modren yang membutuhkan manajemen diri yang lebih 

besar dari pada di masa lalu ketika karyawan selalu diawasi pada saat mereka 

bekerja (Agyemang & Ofei, 2013). 

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin menganalisa pengaruh Komitmen 

organisasi pada rumah sakit swasta di Batam.  Dalam meningkatkan Komitmen 

karyawan, perusahaan membutuhkan usaha yang matang karena karyawan yang 

dimiliki perusahaan bisa memberikan kontribusinya.  Maka dari itu perlu adanya 

penelitian tentang “Pengaruh Pembelajaran Organisasi, Keterikatan 

Karyawan dan Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasi pada 

Karyawan Rumah Sakit Swasta di Batam”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

a. Melihat apakah pembelajaran organisasi memberikan pengaruh 

signifikan terhadap komitmen organisasi? 

b. Melihat apakah keterikatan karyawan memberikan pengaruh 

signifikan terhadap komitmen organisasi? 

c. Melihat apakah lingkungan kerja memberikan pengaruh signifikan 

terhadap komitmen organisasi? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pembelajaran organisasi berpengaruh terhadap 

komitmen organisasi 

b. Untuk mengetahui keterikatan karyawan berpengaruh terhadap 

komitmen organisasi 

c. Untuk mengetahui lingkungan kerja berpengaruh terhadap 

komitmen organisasi 

1.3.2 Manfaat Penilitian 

a. Manfaat penelitian bagi rumah sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi organisasi 

untuk membangun komitmen organisai karyawan dalam berkerja, 

komitmen dapat ditandai dengan adanya kemauan untuk menyelesaikan 

tugasnya secara maksimal dan berkeinginan kuat untuk tetap bekerja di 

dalamnya. 

b. Manfaat bagi penulis 

Dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan variabel komitmen organisasi, terutama pada perusahaan jasa 

seperti rumah sakit karena rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan yang 

dibutuhkan oleh semua orang.  
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1.4 Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian ini terbagi menjadi yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penelitian. 

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Terdapat penjelasan mengenai definisi; teori; hasil dan model 

penelitian sebelumnya serta hipotesis penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Menjabarkan rancangan dan objek penelitian; definisi operasional 

variable; teknik pengumpulan data; dan metode analisis data. 

BAB IV: ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Membahas mengenai statistik deskriptif dan hasil analisis yang 

didukung oleh pembahasan yang berkaitan dengan penelitian. 

BAB V: KESIMPULAN KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Berisi simpulan dari keseluruhan tulisan yang diperoleh dari hasil 

analisi dan pembahasan: keterbatasan yang dihadapi, dan 

rekomendasi penelitian. 
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