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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (promotif, preventif, kuratif, 

dan rehabilitatif) yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 

darurat (UU No. 44 tahun 2009). Penyelenggaraan rumah sakit harus berasaskan 

Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, 

manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, 

perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial 

(www.depkes.go.id).  

Berdasarkan Permenkes No. 56 tahun 2014 Rumah Sakit dibagi menjadi 

dua yakni Rumah Sakit Umum (rumah sakit yang memberikan pelayanan 

kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit) dan Rumah Sakit Khusus 

(rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau jenis 

penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit 

atau kekhususan lainya). Pelayanan yang diberikan rumah sakit umum meliputi 

pelayanan medik, kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, penunjang klinik, 

nonklinik, serta rawat inap (www.depkes.go.id). 

Klasifikasi Rumah Sakit diatur pada UU No. 44 tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit dan Permenkes No. 56 tahun 2014 tentang klasifikasi rumah sakit. 

Rumah sakit umum tipe/kelas A, B, C, D, dan D Pratama (RS Kelas D Pratama 

didirikan dan diselenggaran untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan 

aksesibilitas masyarkatat terhadap pelayanan kesehatan tingkat kedua dan hanya 
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dapat didirikan dan diselenggarakan di daerah tertinggal, perbatasan, atau 

kepulauan) (www.depkes.go.id). 

Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, definisi 

rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit sebagai insitusi yang 

bergerak dibidang pelayanan kesehatan turut mengalami perubahan, pada awal 

perkembangannya rumah sakit sendiri merupakan lembaga yang berfungsi social, 

tetapi dengan adanya rumah sakit swasta menjadikan rumah sakit lebih mengacu 

sebagai suatu industri yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dengan 

melakukan pengelolaan dibawah manajemen badan usaha. Berdasarkan perarturan 

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

dapat diklasifikasikan berdasarkan kepemilikan, jenis pelayanan, dan kelas 

(www.depkes.go.id). 

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau jumlah 

tenaga keperawatan pada tahun 2017 sebanyak kurang lebih 1.662 orang 

(kepri.bps.go.id). Karyawan yang harus dimiliki rumah sakit pada prinsipnya telah 

diatur melalui akreditasi rumah sakit yakni dalam penentuan jumlah dan 

spesifikasi tenaga serta fasilitas-fasilitas penunjang layanan yang harus dimiliki 

oleh sebuah rumah sakit. Sumber daya manusia, manajemen, dan teknologi 

terstandarisasi merupakan komponen yang sangat diperlukan untuk menghadapi 

persaingan dan menciptakan rumah sakit yang mempunyai jasa pelayanan 

kesehatan berkualitas yang merupakan indikator untuk meningkatkan citra rumah 

sakit. Selain itu, rumah sakit seharusnya tidak hanya mampu membuka lapangan 
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pekerjaan, tetapi juga harus mengetahui cara mengelola, mengembangkan dan 

mempertahankan karyawannya (www.depkes.go.id). 

Dalam data Dinas Kesehatan Kota Batam, terdapat 17 rumah sakit dengan 

tipe B dan C yang tersebar pada berbagai daerah di Kota Batam yang dapat di 

lihat pada Tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 

 

Daftar Rumah Sakit di Kota Batam 

 

No Nama RS Tipe RS 

1 RSUD Embung Fatimah B 

2 RSBP Batam B 

3 Awal Bros B 

4 Budi Kemuliaan B 

5 Harapan Bunda C 

6 St. Elisabeth C 

7 Camanta Sahidya C 

8 Charis Medika C 

9 Permata Hati C 

10 Graha Hermin C 

11 Kasih Sayang Ibu C 

12 Mutiara Aini C 

13 St. Elisabeth Batam Kota C 

14 Frisdhy Angel C 

15 Griya Medika Batam C 

16 Nuruddiniyah C 

17 Casa Medical Center  C 

Sumber : www.dinkes.batam.go.id (2019) 

 

Seiring perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Batam, banyak 

perusahaan yang sedang berkembang dan bersaing dengan ketat, dalam hal ini 

sebuah perusahaan membutuhkan retensi karyawan yang bekerja di perusahaan 

tersebut. Banyak karyawan yang kerap mengganti pekerjaan dari suatu perusahaan 
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ke perusahaan lain dan masalah ini disebabkan oleh seorang karyawan yang tidak 

merasa puas pada perusahaan tempatnya bekerja sehingga terkadang merasa tidak 

betah dan tidak hendak bertahan lama di perusahaan tersebut (Manthi et al., 

2018). 

Menurut Olaimat dan Awwad (2017), sumber daya manusia merupakan 

faktor yang sangat penting dalam pengelolaan sebuah organisasi baik organisasi 

dalam skala besar maupun kecil. Pada organisasi berskala besar, sumber daya 

manusia dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses 

pengembangan usaha, dimana peran sumber daya manusia menjadi semakin 

penting. Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah untuk 

mendapatkan calon karyawan yang paling sesuai dengan persyaratan pekerjaan 

yang dibutuhkan melalui proses rekrutmen. Rekrutmen adalah serangkaian 

aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, 

keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan oleh perusahaan. Rekrutmen berlanjut 

pada proses seleksi untuk memilih siapa yang lebih dahulu mendapat penempatan 

kerja pada umumnya menggunakan sistem ranking. Rekrutmen dengan kata lain 

berfungsi untuk mendapatkan karyawan yang tepat untuk posisi yang tepat. 

Sistem kompensasi yang baik juga dapat mempengaruhi tingkat retensi kayawan 

pada instansi tempatnya bekerja (Manthi et al., 2018).  

Contohnya adalah aksi mogok kerja dan rencana turun kejalan yang 

dilaksanakan oleh 49 dokter spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah 

Embung Fatimah (RSUD EF), Batam pada tahun 2017 lalu yang membuat 

pelayanan diseluruh poliklinik di RSUD tersebut terhenti. Bukan hanya pelayanan 

di poliklinik, pelayanan administrasi di klinik RSUD Embung Fatimah, terlihat 
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tidak ada bahkan kursi-kursi untuk calon pasien yang biasanya ramai. Di lantai 

dua terlihat sepi, tidak ada pelayanan bahkan pasien yang menunggu juga tidak 

ada. Mogok kerja dan rencana turun kejalan yang akan dilaksanakan oleh dokter 

spesialis yang ada di RSUD EF dikarenakan belum dibayarkannya insentif kerja 

oleh pihak RSUD EF (batam.tribunnews.com).  

Perwakilan dari dokter di RSUD mengatakan bahwa aksi tersebut 

merupakan bentuk protes dari para dokter yang ada di RSUD terkait remunerasi 

atau insentif jasa medis yang sudah menunggak hampir setahun. Besaran 

tunggakan insentif itu sudah mencapai Rp 2 miliar rupiah. Aksi protes para dokter 

itu langsung ditanggapi wakil wali kota Batam Amsakar Achmad yang mengajak 

para dokter tersebut untuk berdialog. Amsakar membenarkan jika aksi mogok 

para dokter itu terkait hak jasa medis para dokter yang belum dibayar. Uang jasa 

medis dari dokter ini yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. Aksi ini 

juga direncanakan dilanjutkan dengan aksi mengundurkan diri dari RSUD EF bila 

hak hak dari dokter ini tidak dipenuhi (batam.tribunnews.com) 

Berdasarkan penelitian Olaimat dan Awwad (2017) dan uraian diatas 

penulis ingin menganalisis pengaruh dari upaya meningkatan retensi karyawan 

pada beberapa rumah sakit di Batam. Sehingga penulis akan mengangkat sebuah 

judul, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Retensi pada Karyawan Rumah 

Sakit Tipe B di Batam” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah ada pengaruh signifikan antara rekrutmen dan seleksi terhadap retensi 

karyawan? 

2. Apakah ada pengaruh signifikan antara pelatihan kerja terhadap retensi 

karyawan? 

3. Apakah ada pengaruh signifikan antara kompensasi terhadap retensi 

karyawan? 

4. Apakah ada pengaruh signifikan antara penilaian kinerja terhadap retensi 

karyawan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian yang dikemukakan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah rekrutmen dan seleksi berpengaruh terhadap 

retensi karyawan. 

2. Untuk mengetahui apakah pelatihan berpengaruh terhadap retensi karyawan. 

3. Untuk mengetahui apakah kompensasi berpengaruh terhadap retensi 

karyawan. 

4. Untuk mengetahui apakah penilaian kinerja berpengaruh terhadap retensi 

karyawan. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

Secara terperinci manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

pengelola rumah sakit di Batam dalam meningkatkan retensi karyawan 

melalui peningkatan proses rekrutmen dan seleksi, mengadakan pelatihan 

bagi karyawan medis dan admin agar lebih kompeten, perbaikan sistem 

kompensasi  dan penilaian kinerja karyawan yang rutin dilakukan agar 

kinerja karyawan dapat dipantau dan ditingkatkan. 

2. Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dengan 

menjadikan penelitian ini sebagai referensi mengenai informasi tentang 

retensi karyawan. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan atas penyusunan skripsi ini. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini menguraikan mengenai penelitian terdahulu yang sudah 

dilakukan konsep-konsep dari teori, hasil penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan masalah pemikiran, 

model penelitian serta perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Juli Yanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Retensi pada Karyawan Rumah Sakit Tipe B di Batam, 2019. 
UIB Repository©2019.



8 

 

 Universitas Internasional Batam 

 

Pada bab ini menguraikan mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik pengumpulan 

data dan metode analisis data yang digunakan. 

 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai penjelasan tentang analisa data 

yang telah diuji dan menjelaskan hipotesis yang telah diuji. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang memuat 

kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang ditemukan pada 

penelitian, serta rekomendasi yang diberikan untuk penelitian 

berikutnya di masa datang. 
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