
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kota Batam merupakan pulau terbesar yang berada di provinsi 

Kepulauan Riau, Indonesia. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat 

Statistik Kota Batam (BPS) 2016,  jumlah penduduk dikota ini sebanyak 

1.236.399 jiwa. Berdasarkan catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Batam, angka kelahiran mencapai 100-150 perhari. Angka kelahiran yang tinggi 

menyebabkan populasi penduduk bertambah pesat. Yang artinya penduduk Batam 

bertambah dan terus bertambah disetiap tahunnya. Sehingga populasi penduduk 

dikota ini kian padat. 

Sarana kesehatan merupakan fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk 

masyarakat guna memenuhi kebutuhan kesehatan seperti mengatasi masalah 

kesehatan, memberikan kesadaran akan hidup sehat, dan memberikan rincian 

pencegahan berbagai macam penyakit. Sarana pelayanan kesehatan yang ada di 

Batam yaitu Rumah sakit umum daerah (rsud), puskesmas dan sarana pelayanan 

kesehatan swasta. Berbagai fasilitas kesehatan juga telah disediakan untuk 

masyarakat. Fasilitas yang disediakan seperti ruang bersalin,  ruang rawat inap, 

ruang bayi, Unit Gawat Darurat (UGD), poli anak, poli gigi dan masih banyak lagi. 

Rumah sakit adalah intitusi pelayanan kesehatan masyarakat dimana 

melibatkan perawat, dokter dan ahli medis lainnya. Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 mengenai rumah sakit, pasal 1 

menjelaskan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
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menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berikut 

merupakan data-data rumah sakit yang ada di Batam: 

Tabel 1.1 

Jumlah rumah sakit di Kota Batam 

Nama Unit 

RSUD Embung Fatimah 

RS Umum Awal Bros 

Rumah Sakit Harapan Bunda 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Aini 

Rumah Sakit Elisabeth Lubuk Baja 

Rumah Sakit Charis Medika 

Rumah Sakit Graha Hermine 

Rumah Sakit ST Elisabeth Batam Kota 

Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Griya Medika 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Frisdhy Angel 

Rumah Sakit Bhayangkara Polda Batam 

Rumah Sakit Keluarga Husada 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Sayang Ibu 

RS Badan Pengusahaan Batam 

RS Budi Kemuliaan  

Sumber : http://batam.tribunnews.com (2019) 
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Di awal tahun 2018 kerap terjadi penyimpangan perilaku perawat 

dirumah sakit, diantaranya adalah kasus pelecehan seksual yang terjadi di Rumah 

Sakit Hospital Nasional Surabaya dimana seorang pasien wanita dilecehkan dalam 

kondisi setengah sadar oleh perawat pria dirumah sakit tersebut (tribunnews.com, 

2018). Viralnya sebuah video yang beredar dimana perawat menyuntik mayat. 

Diduga sebelum pasien meninggal dunia, pasien ditelantarkan  dan adanya 

malpraktek di rs siti khodijah, siduarjo. Pihak rs menjanjikan akan memberikan 

perawatan 2 dokter spesialis medis namun hingga keesokan harinya ibunya tak 

kunjung diberikan perawatan hingga pasien meninggal dunia, tetapi perawat 

menyuntik ibu pasien yang sudah tidak berdaya. Dan pihak dokter juga perawat 

tidak menanggapi hal ini. (tribunnews.com, 2018). Pasien menyayangkan perilaku 

perawat yang kasar pada pasien. Dimana perawat menuturkan kata yang kasar 

pada pasien (kaltim.tribunnews.com, 2018). 

Untuk meningkatkan mutu dan pelayanan terhadap masyarakat 

dibutuhkannya perilaku kerja yang sesuai. Perilaku kerja yang sesuai 

mempermudah perusahaan untuk mencapai tujuan yang diidamkan. Dalam 

meningkatkan kepuasan pelanggan maka perusahaan harus memfokuskan sumber 

daya manusianya untuk dapat memenuhi kriteria standar perusahaan. Hal ini 

membuat perusahaan harus memperbaiki perilaku kerja karyawannya sehingga 

mampu bersaing.  

Jika ditinjau kembali pada era ini karyawan yang bekerja kebanyakan dari 

generasi millenial yang lahir dari tahun 1980-2000. Demografi tenaga kerja 

berubah dengan masuknya "generasi Y" (Leung, 2013) atau "milenium" (Ng et 

Shofiyya Rohmawati. Analisa Protean Career Attitude dan Work Engagement terhadap Work Behavior yang di 
Mediasi oleh Passion for Work pada Rumah Sakit Tipe B di Batam. 2019 
UIB Repository©2019



al.,) ke tempat kerja. Milenium memiliki kepribadian yang berbeda (Twenge et al., 

2010), nilai-nilai kerja (Lyons dan Kuron, 2014) dan ekspektasi kerja yang 

berbeda (Hershatter dan Epstein, 2010) dibandingkan dengan generasi 

sebelumnya. Dimana generasi ini memiliki semangat atau gairah kerja yang tinggi, 

memiliki inovasi yang baik dalam bekerja tetapi memiliki suasana hati yang 

gampang berubah-ubah sehingga perilaku kerja yang dimiliki dapat menjadi 

positif ataupun negatif. Generasi millennial sangat cepat dalam menyerap 

pelajaran atau ilmu baru dan kreatif yang menjadi poin positif bagi perusahaan 

dengan cara memanfaatkan kreativitas generasi ini. Namun pada generasi ini 

memiliki sisi negatif seperti cepat menyerah, mudah pindah kerja apabila sedikit 

merasa tidak nyaman. Karena kondisi ini dan usia generasi millenial yang 

mendominasi umur kerja maka lingkungan kerja berubah seiring dengan karakter 

generasi dan keterbatasan sumber daya yang sesuai keinginan perusahaan, 

membuat  para pemilik kerja mengikuti sifat generasi millennial 

(cnn.indonesia.com, 2016) 

 Studi longitudinal yang dilakukan oleh Seibert dkk., (2010) 

mendokumentasikan bahwa karyawan yang menunjukkan ketertarikan dalam 

pekerjaannya akan lebih diakui dan diberikan penghargaan, dibandingkan dengan 

karyawan yang menunjukkan perilaku non-proaktif. Membuktikan bahwa 

perusahaan mencoba untuk memotivasi karyawan dengan memberikan 

penghargaan kepada karyawan yang proaktif. Sehingga karyawan yang 

membutuhkan pengakuan dari perusahaan menjadi lebih menonjolkan diri dan 

termotivasi dalam pekerjaannya dan dapat menumbuhkan perilaku kerja yang 
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produktif. Berdasarkan pembahasan diatas penulis memutuskan untuk melakukan 

penelitian mengenai Analisa Hubungan Protean Career Attitude dan Work 

Engagement terhadap Work Behavior yang di Mediasi oleh Passion for Work 

pada Rumah Sakit Tipe B di Batam 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain : 

a. Apakah terdapat hubungan antara Protean Career Attitude terhadap 

Work Behavior? 

b. Apakah terdapat hubungan antara Protean Career Attitude terhadap 

Passion for Work? 

c. Apakah terdapat hubungan antara Passion for Work terhadap Work 

Behavior? 

d. Apakah terdapat hubungan antara Work Engagement terhadap Work 

Behavior? 

e. Apakah terdapat hubungan antara Protean Career Attitude terhadap 

Work Behavior yang dimediasi oleh Passion for Work? 
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1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain : 

a.  Untuk mengetahui hubungan antara Protean Career Attitude terhadap 

Work Behavior 

b.  Untuk mengetahui hubungan antara Protean Career Attitude terhadap 

Passion for Work 

c.  Untuk mengetahui hubungan antara Passion for work terhadap Work 

Behaviour 

d.  Untuk mengetahui hubungan antara Work Engagement terhadap Work 

Behaviour  

e.  Untuk mengetahui hubungan antara Protean Career Attitude terhadap 

Work Behavior yang dimediasi oleh Passion for Work 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang didapatkan dari penelitian ini yaitu : 

1. Bagi Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa untuk dijadikan referensi pada 

penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara Protean Career 
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Attitude dan Work Engagement terhadap  Work Behavior yang dimediasi 

oleh Passion for Work. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa untuk dijadikan pedoman dan 

pemahaman umum bagi perusahaan untuk mengetahui hubungan antara 

Protean Career Attitude dan Work Engagement terhadap Work Behavior 

yang dimediasi oleh Passion for Work. 

 

1.4  Sistematika Pembahasan 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan latar belakang, 

permasalahan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai model-model 

terdahulu, definisi perilaku kerja, hubungan antara variabel 

independen, variabel mediasi, model penelitian dan perumusan 

hipotesa. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentang jenis penelitian, definisi operasional 

variable, metode pengukuran variable, pengujian daftar pertanyaan, 

metode pengambilan sampel, proses pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

BAB IV  ANALISIS PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan tentang analisis data yang telah didapatkan 

dalam penelitian. Analisis data yang dibuat melalui proses analisis 

sistematik menghasilkan sebuah hipotesa yang diperoleh 

berdasarkan hipotesa penelitian. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini berisikan tentang bagian penutup dari penelitian. Pada 

bab ini juga disertakan dengan kesimpulan-kesimpulan serta saran 

yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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