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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Retensi karyawan berfungsi untuk mempertahankan karyawan terbaik 

yang dimiliki setiap perusahaan, ketika karyawan memutuskan bertahan disuatu 

perusahaan alasan utama yang mereka miliki adalah merasa bahagia di perusahaan 

tersebut. Upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan tingkat retensi di 

perusahan yaitu dukungan dari atasan, selain atasan yang memberikan dukungan, 

rekan kerja juga memberikan dampak yang baik ketika di suatu perusahaan antar 

rekan kerja saling mendukung, adanya pengembangan kreatifitas setiap karyawan 

dan memberdayakan psikologi karyawan (Malik, Akhtar, & Ghafoor, 2018). 

Salah satu sektor dengan tingkat retensi yang tinggi yaitu rumah sakit, 

menurut industrinya karyawan dengan tingkat bahagia yang tinggi serta retensi 

tinggi yaitu industri IT- Software, sektor pemerintahan, pendidikan, sektor rumah 

sakit, serta perusahaan gas dan perminyakan (https://www.jobstreet.co.id/2017). 

rumah sakit adalah media yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan 

kepada setiap masyarakat agar memperoleh kesehatan yang optimal, pertumbuhan 

rumah sakit dari tahun ke tahun yang terus meningkat akan membuat kompetisi 

antar rumah sakit akan semakin ketat, diperketat dengan berkompetisi terhadap 

rumah sakit negara tetangga.  

Berikut adalah pertumbuhan rumah sakit dari tahun 2015 – 2017 di Indonesia. 
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Tabel 1.1 
Perkembangan Jumlah Rumah Sakit di Indonesia 

Tahun 2013 – 2017 
Jenis 

Rumah 
Sakit 

2013 2014 2015 2016 2017 

Rumah 
Sakit 

Umum 

1725 1855 1949 2046 2249 

Rumah 
Sakit 

Khusus 

503 553 538 554 586 

Jumlah 2228 2408 2487 2600 2835 

Sumber: http://sirs.yankes.kemkes.go.id/rsonline/data_list.php (2018) 

Untuk mengatasi persaingan yang terjadi antar rumah sakit, maka setiap 

rumah sakit harus mempersiapkan tenaga kesehatan professional yang dimiliki, 

hal ini diharapkan akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

masyarakat, guna mengurangi angka kesakitan dan kematian di Indonesia. Salah 

satu aspek yang paling berperan dalam hal ini dalah sumber daya manusia. Rumah 

sakit harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, ini akan menjadi 

keuntungan ataupun kerugian yang akan dihadapi oleh rumah sakit, sehingga 

rumah sakit harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya guna 

mencapai tujuan bersama. 

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten dan 

memiliki konsisten terhadap pelayanan yang prima untuk masyarakat, rumah 

sakit membentuk organisasi yaitu diklat yang berfungsi untu mengadakan 

pelatihan kepada setiap karyawan di rumah sakit yang bertujuan agar setiap 

karyawan rumah sakit selalu melakukan pengembangan dan merasa  

mendapatkan perhatian demi perkembangan kompetensi mereka, beberapa 
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pelatihan yang sering di lakukan di rumah sakit yaitu, basic trauma cardiac life 

support (btcls) yang bertujuan agar setiap karyawan rumah sakit mampu 

mengatasi masalah gawat darurat terpadu seperti kecelakaan yang terjadi di 

tempat kerja ataupun di jalan selain itu setiap karyawan yang sudah melaukan 

btcls meningkatkan nilai jual di dunia kerja. Komunikasi efektif pelatihan yang 

bertujuan agar setiap karyawan rumah sakit mampu melakukan komunikasi yang 

efektif kepada sesama terlebih kepada pasien, komunikasi efektif akan 

meningkatkan kekompakan kerja dan mampu menemukan solusi dari setiap 

permasalahan yang terjadi di rumah sakit.  

 Jumlah rumah sakit di Indonesia yang semakin meningkat menunjukan 

bahwa rumah sakit merupakan sarana yang sangat dibutuhkan, pada tahun 2018 

di Indonesia mencapai 2.827 rumah sakit (http://bppsdmk.kemkes.go.id, 2018) 

dengan jumlah kunjungan mencapai 63,294 kali kunjungan., sedangkan di Batam 

yaitu 13 rumah sakit. Berikut adalah rumah sakit yang ada di Batam.  

Tabel 1.2 
Rumah Sakit  Terakreditas di Kota Batam 

Tahun 2018 
No Tipe Rumah 

Sakit 
Nama Rumah Sakit 

1 B RS Umum Budi Kemuliaan 

2 C RS Umum Santa Elisabeth Lubuk Baja 

3 C RS Umum Santa Elisabeth Batam Kota 

4 C RS Umum Harapan Bunda 

5 B RS Umum Otortita Batam 

6 C RS Umum Camtha Sahidiya 

7 B RS Umum Awal Bross Batam 
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No Tipe Rumah 

Sakit 

Nama Rumah Sakit 

8 B RS Umum Daerah Embung Fatimah 

9 C RS Umum Graha Hermine 

10 C RS Ibu dan Anak Mutiara Aini 

11 C RS Ibu dan Anak Frisdhy Angel 

12 C RS Ibu dan Anak Griya Medika Batam 

13 D RS Bhayangkara Batam Polda Kepri 

Sumber : http://sirs.yankes.kemkes.go.id/rsonline/data_list.php (2018) 

Data tersebut menunjukan juga bahwa tenaga kesehatan harus semakin 

meningkat, maka setiap rumah sakit membutuhkan retensi karywan. Retensi 

karyawan adalah target penting untuk organisasi karena setiap organisasi perlu 

mempekerjakan kandidat yang memenuhi syarat untuk kelancaran kegiatan 

bisnisnya, dan setelah mempekerjakan kandidat yang memenuhi syarat meraka 

juga mendapatkan dukungan organisasi, karena organisasi merupakan dukungan 

yang paling besar agar karyawan memiliki pelatihan berpotensi (Malik, Akhtar, & 

Ghafoor, 2018). 

Faktor yang mempengaruhi retensi karyawan yaitu dalam hubungan antara 

sesama pekerja dan supervisor atau pengawas, ketika melakukan pekerjaan 

karyawan akan lebih nyaman dengan supervisor yang bisa di percaya, 

memberikan dukungan moral dan mampu memahami karakter karyawan. 

Dukungan antara sesama rekan kerja mampu mengurasi rasa kelelahan setelah 

melakukan pekerjaan, dengan adanya dukungan organisasi akan mampu 
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mengembangkan kreatifitas yang dimiliki setiap karyawan, kreatifitas yang 

diberikan bisa dengan gagasan serta ide – ide baru, tentang prosedur kerja yang 

lebih efisien. Pemberdayaan psikologi yang bisa dilaksanakan dengan baik oleh 

rumah sakit akan meningkatkan tingkat kepuasan kerja yang akan meningkatkan 

retensi karyawan karena setiap karyawan merasa dihargai dan diperhatikan oleh 

organiasi yaitu rumah sakit. Setiap karyawan yang mendapatkan dukungan dari 

atasan, rekan kerja, akan memberikan kreatifitas yang baik, dan memberikan 

konstribusi dalam pengambilan keputusan, lebih mandiri dan diberdayakan.  

Hal ini yang akan meningkatkan retensi karyawan di rumah sakit, sehingga 

karyawan tidak memiliki pikiran untuk keluar (Malik, Akhtar & Ghafoor, 2018), 

(Iqbal & Hashmi, 2015). Oleh karena itu penulis menetapkan skripsi ini dengan 

judul “Analisis Pengaruh Dukungan Pengawas dan Dukungan Rekan Kerja 

terhadap Retensi Karyawan dengan Pemberdayaan Psikologi serta 

Kreatifitas Karyawan sebagai Variabel Mediasi pada Rumah Sakit Umum 

Tipe C di Batam”  

1.2 Permasalahan Penelitian 

1.  Apakah terdapat pengaruh signifikan antara dukungan pengawasan 

retensi karyawan ?  

2.  Apakah terdapat pengaruh signifikan antara dukungan rekan kerja dan 

retensi karyawan?  

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kreatifitas karyawan dan 

retensi karyawan ? 

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara pemberdayaan psikologi 

dan retensi karyawan ? 
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5. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara dukungan pengawas 

terhadap retensi karyawan dengan kreatifitas karyawan sebagai 

mediasi ? 

6. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara dukungan rekan kerja 

terhadap retensi karyawan dengan kreatifitas karyawan sebagai 

mediasi ? 

7. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara dukungan pengawas 

terhadap retensi karyawan dengan pemberdayaan psikologi sebagai 

mediasi ? 

8. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara dukungan rekan kerja 

terhadap retensi karyawan dengan pemberdayaan psikologi sebagai 

mediasi ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara dukungan 

pengawasan retensi karyawan   

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara dukungan rekan 

kerja dan retensi karyawan 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara kreatifitas 

karyawan dan retensi karyawan  

4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara pemberdayaan 

psikologi dan retensi karyawan  

Yustina Maryo Djamba.Analisis Pengaruh Dukungan Pengawas dan Dukungan Rekan Kerja terhadap Retensi Karyawan 
dengan Pemberdayaan Psikologi serta Kreatifitas Karyawan sebagai Variabel Mediasi pada Rumah Sakit Umum Tipe C  
di Batam 
UIB Repository©2018



7 
 

Universitas Internasional Batam 
 

5. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara dukungan 

pengawas terhadap retensi karyawan dengan kreatifitas 

karyawan sebagai mediasi 

6. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara dukungan rekan 

kerja terhadap retensi karyawan dengan kreatifitas karyawan 

sebagai mediasi  

7. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara dukungan 

pengawas terhadap retensi karyawan dengan pemberdayaan 

psikologi sebagai mediasi  

8. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara dukungan rekan 

kerja terhadap retensi karyawan dengan pemberdayaan 

psikologi sebagai mediasi  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitiaan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak 

berikut: 

1. Bagi Praktisi Layanan Kesehatan 

Dari hasil penilitian ini dapat membantu praktisi layanan 

kesehatan untuk mengetahui dan menerapkan cara agar tenaga 

medis dapat merasa nyaman di penyedia layanan kesehatan 

tersebut serta akan memberikan prestasi yang baik bagi 

penyedia layanan kesehatan . 
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2. Bagi Akademis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu serta 

memjadi referesnsi bagi penelitian selanjutnya. Terutama yang 

berkaitan dengan retensi karyawan 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

keseluruhan penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini 

disusun sebagai berikut:  

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan dan 

manfaaat penelitian serta sistematika pembahasan.  

BAB II   KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN 

HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan pandangan-pandangan secara teoritis 

yang berhubungan dengan masalah penelitian dan 

menguraikan model penelitian serta perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan, 

dimanterdiri dari rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data serta 

metode analisis data. 
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BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang hasil pengujian serta analisis dan 

pembahasan atas hasil pengujian tersebut. Mulai dari hasil uji 

statistik deskriptif sampai dengan hasil uji hipotesis penelitian. 

BAB V   KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil pengujian, analisis 

dan pembahasan. Selain itu diuraikan juga keterbatasan 

penelitian serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
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