
BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Persaingan terus meningkat sebagai akibat dari perkembangan teknologi 

yang cukup laju, hal tersebut  mendorong perusahaan untuk memikirkan strategi 

yang seperti apa agar organisasi dapat ikut serta didalam persaingan di era Global 

ini. Selain dilaksanakannya inovasi-inovasi terbaru, diciptakannya competitive 

advantage, guna mengikuti arus persaingan global berikut hal utama yang perlu 

diperhatikan oleh perusahaan ialah kualitas sdm yang mereka miliki. 

Menurut Cermati (2017) mengatakan bahwa Indonesia termasuk kedalam 

salahsatu Negara Asia Tenggara yang ikut dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi 

ASEAN. “ Setiap Negara ASEAN memungkinkan untuk menjual barang dan jasa 

ke negara lain dengan lebih mudah dengan dihilangkannya hambatan-hambatan 

dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian”. 

Jasa pelayanan kesehatan merupakan pasar yang cukup potensial 

dikarenakan semakin mudahnya prosedur perizinan dalam membangun rumah sakit 

di Indonesia, selain itu meningkatnya taraf hidup masyarakat Indonesia menjadi 

salah satu faktor yang menjadi perhatian. Dengan meningkatnya taraf hidup 

tersebut banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih untuk menjalani 

perawatan, ataupun pengobatan medis ke rumah sakit luar negeri seperti negara 

tetangga Singapura dan Malaysia. Batam memiliki lokasi yang sangat strategis 

dikarenakan berhadapan langsung dengan kedua negara tersebut, dengan begitu 

Rumah Sakit Kota Batam harus mampu mengatasi persaingan yang terjadi, selain 

itu dapat juga menjadikan tantangan tersebut menjadi sebuah peluang yang dapat 
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meningkatkan kualitas sarana maupun prasarana yang ada melalui kerjasama 

dengan Rumah Sakit di kedua negara tersebut (Lakip Dinkes Kepri, 2016). 

Rumah sakit harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyokong 

terlaksananya tujuan rumah sakit tersebut, secanggih atau sebaik apapun fasilitas 

yang dimiliki oleh rumah sakit tidak dapat digunakan apabila tidak memiliki sdm 

yang berkompeten dan memahami bagaimana prosedur menggunakannya. Sumber 

daya manusia adalah faktor penting didalam suatu organisasi dimana sdm memiliki 

peran sebagai individu dalam proses penciptaan maupun pelaksanaan strategi agar 

terlaksananya tujuan (Lakip Dinkes Kepri, 2016). 

Dalam bidang jasa kualitas akan suatu pelayanan adalah salah satu faktor 

kepuasan konsumen serta pengambilan keputusan konsumen dalam memilih suatu 

jasa untuk digunakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk dapat memenuhi 

kebutuhan serta kepuasan konsumen perusahaan harus memperhatikan kualitas 

sumber daya manusia yang dimilikinya terlebih dahulu, sehingga apabila kualitas 

sumber daya manusia yang dimilikinya sudah baik maka kinerja, produktivitas, dan 

efisiensi kerja dapat meningkat kemudian kualitas pelayanan yang diberikan 

terhadap konsumen juga baik dan memuaskan konsumen. 

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dijabarkan 

bahwa definisi keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, 

keluarga, kelompok baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Pelayanan asuhan 

keperawatan yang berkualitas dan profesional salah satu target yang harus dicapai 

guna meningkatkan mutu pada Rumah Sakit. Hal tersebut dapat dicapai melalui 

kinerja pegawai yang baik. Kinerja merupakan hasil kerja yang secara kualitas dan 
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kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab (Mangkunegara, 2007). 

Perawat merupakan sdm terpenting di rumah sakit karena selain jumlahnya 

dominan yang mencapai 55-65%, perawat juga merupakan profesi yang 

memberikan pelayanan yang konstan dan terus menerus selama 24 jam kepada 

pasien setiap hari. Oleh karena itu pelayanan keperawatan sebagai bagian integral 

dari pelayanan kesehatan jelas mempunyai kontribusi yang sangat menentukan 

kualitas pelayanan di rumah sakit. Sehingga setiap upaya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan rumah sakit harus juga disertai upaya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan keperawatan (Nursalam, 2007). 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perawat hampir 

24 jam menghabiskan waktunya untuk memberikan pelayanan bagi pasien sehingga 

memungkinkan seorang perawat hanya memiliki sedikit waktu yang dapat 

dihabiskan bersama keluarga hal tersebut dapat memicu timbulnya family conflicts 

dengan begitu seorang perawat memiliki beban serta stres kerja yang cukup tinggi. 

Dengan begitu seorang perawat harus dapat menyeimbangkan peran ataupun 

tanggung jawab yang dimiliki dalam kehidupan kerja dan keluarga, sehingga 

terciptalah kinerja yang bagus guna mencapai target mutu pelayanan yang baik bagi 

pasien serta meningkatkan citra rumah sakit. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan 

oleh peneliti ialah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang diberikan oleh 

Keseimbangan kehidupan kerja-keluarga terhadap kinerja yang dimiliki oleh 

seorang perawat. 
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Penelitian ini berjudul “ Analisis Pengaruh Work-Life Balance terhadap 

Employee Performance Perawat Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tipe B di Kota 

Batam “. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berikut permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitiaan, adalah : 

a. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Work-Family Conflict

terhadap Employee Performance ? 

b. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Employee Assistant

Program terhadap Employee Performance ? 

c. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Work-Family Conflict

terhadap Employee Performance dengan dimediasi oleh Competence ? 

d. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Employee Assistant

Program terhadap Employee Performance dengan dimediasi oleh 

Competence ? 

e. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Work-Family Conflict

terhadap Employee Performance dengan dimediasi oleh  Training ? 

f. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Employee Assistant

Program terhadap Employee Performance dengan dimediasi oleh 

Training ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian tersebut, adalah : 

a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Work-

Family Conflict terhadap Employee Performance. 

b. Untuk mengetahui  apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara

Employee Assistant Program terhadap Employee Performance. 

c. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Work-

Family Conflict terhadap Employee Performance dengan dimediasi oleh 

Competence. 

d. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara

Employee Assistant Program terhadap Employee Performance dengan 

dimediasi oleh Competence. 

e. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Work-

Family Conflict terhadap Employee Performance dengan dimediasi oleh  

Training. 

f. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara

Employee Assistant Program terhadap Employee Performance dengan 

dimediasi oleh Training. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi oleh : 

a. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi-

informasi yang sifatnya ilmiah, pengetahuan serta teoritis sebagai 

penunjang terhadap proses pembelajaran mahasiswa dalam bidang Sumber 

Daya Manusia terutama yang berkaitan dengan pengaruh antara  Work-life 

Conflict dan Employee Assistant Program terhadap Employee 

Performance. 

b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi 

perusahaan dengan membantu kesadaran perusahaan dalam menciptakan, 

mengembangkan serta meningkatkan kualitas ataupun kesejahteraan yang 

dimiliki oleh sumber daya manusia guna tercapainya tujuan perusahaan. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Untuk bab pertama ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

Untuk bab kedua berisi pembahasan mengenai model-model 

terdahulu, definisi variabel, hubungan antar variabel dan model 

penelitian serta perumusan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Untuk bab ketiga berisi pembahasan mengenai rancangan penelitian, 

objek penelitian, definisi variabel operasional, teknik pengumpulan 

data, metode analisis data dan hipotesis penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat berisi pembahasan mengenai hasil pengujian data 

dilakukan oleh penulis dan berisikan penjelasan mengenai hasil 

hipotesis yang telah di uji. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Untuk bab kelima berisi pembahasan mengenai kesimpulan yang 

dilakukan oleh penulis, keterbatasan dalam penelitian, serta 

rekomendasi untuk studi lanjut yang dapat dilakukan oleh peneliti 

berikutnya. 
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