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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan manusia komitmen setiap orang itu sangat penting 

dimana komitmen adalah sesuatu yang secara teratur menyita waktu kita karena 

kesepakatan yang telah kita buat atau karena tanggung jawab yang telah kita 

miliki. Contohnya jika kita membuat komitmen atau janji dalam melakukan 

sesuatu maka janji tersebut harus dilaksanakan. Selain itu dalam organisasi sendiri 

karyawan juga harus memiliki komitmen dalam bentuk yang berbeda. Komitmen 

sendiri merupakan keadaan dimana psikologis yang mengikat seseorang ke 

organisasi yang pada akhirnya karyawan akan lebih loyal kepada suatu organisasi 

atau perusahaan dan kecil kemungkinan untuk meninggalkan posisi mereka saat 

ini. Mengingat meningkatnya sifat kompetitif organisasi, komitmen karyawan

semakin memainkan peran kunci dalam mempertahankan talenta terbaik. Secara 

umum karyawan yang berkomitmen pada organisasi mereka umumnya merasakan 

hubungan baik dengan organisasi mereka, merasa cocok dengan organisasi, dan 

merasa memahami tujuan dari organisasi tersebut. Karyawan yang berkomitmen 

memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui tekad, dukungan proaktif, 

produktifitas yang relatif tinggi, dan kesadaran akan kualitas.

Berberoglu (2018) menyebutkan bahwa ada tiga jenis komitmen 

karyawan yang berbeda yang terdiri dari komitment afektif, komitmen normatif, 

dan komitmen berkelanjutan. Komitmen afektif berkaitan dengan seberapa banyak 

karyawan yang ingin tinggal atau menetap di organisasi mereka. Jika seorang 

karyawan secara afektif berkomitmen pada organisasi mereka, itu berarti mereka 

tetap ingin di organisasi tersebut. Karyawan biasanya mengidentifikasi dengan 
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tujuan organisai, merasa bahwa mereka cocok dengan organisasi, merasa dihargai, 

merasa puas dengan pekerjaan mereka, dan umumnya karyawan merupakan aset 

besar bagi organisasi. Komitmen normatif berkaitan dengan seberapa banyak 

karyawan merasa harus menetap di organisasi mereka. Karyawan yang 

berkomitmen secara normal merasa bahwa meninggalkan organisasi mereka akan 

memiliki konsekuensi yang buruk, dan merasa bersalah tentang kemungkinan 

untuk pergi. Alasan untuk kesalahan semacam itu berbeda-beda karena karyawan 

yang merasa bahwa dalam meninggalkan organisasi mereka akan membuat 

kekosongan dalam pengetahuan dan keterampilan yang pada akhirnya akan 

meningkatkan stress pada karyawan tersebut. Prasaan seperti itu dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan yang bekerja di organisasi secara negatif. 

Komitmen berkelanjutan memiliki dasar bahwa komitmen karyawan terletak pada 

kebutuhan mereka untuk tetap bersama organisasi. Alasan yang mereka miliki 

mungkin berbeda-beda, tetapi alasan utama terkait dengan kurangnya alternatif 

pekerjaan dan upah. Contoh dari komitmen berkelanjutan ketika karyawan merasa 

pentingnya untuk tetap meneteap di satu organisasi karena gaji dan tunjangan 

tambahan tidak akan meningkat jika harus berpindah ke organisasi lain.

Komitmen karyawan merupakan tingkat antusiasme karyawan terhadap 

tugas yang diberikan di tempat mereka bekerja dimana mereka memiliki tanggung 

jawab terhadap tujuan, misi, visi organisasi yang sudah terkait dengannya. Tingkat 

kepuasan karyawan yang tinggi juga berkaitan dengan komitmen kerja dan 

keterlibatan dalam organisasi mereka. Jika suatu organisasi mengharapkan 

karyawan bekerja dengan sangat baik maka mereka harus menyediakan 

lingkungan kerja yang akan membantu meningkatkan komitmen untuk bekerja. 
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Meningkatkan komitmen tidak dapat terjadi hanya dalam satu hari. Dibutuhkan 

waktu untuk membawa komitmen tingkat tinggi di tempat kerja. Ada beberapa 

faktor yang akan membawa perubahan efektif dan langsung.

Membangun tim dalam suatu organisasi merupakan salah satu faktor 

untuk mencapai suatu perubahan dimana organisasi membangun budaya bahwa 

bekerja dalam tim harus menjadi penting. Kerja tim tergantung pada seberapa baik 

karyawan dapat berinteraksi satu sama lain dan bekerja bersama-sama, seberapa 

baik mereka dapat tampil sebagai kelompok. Selanjutnya adanya budaya 

transparansi dimana karyawan berpartisipasi secara bebas dalam diskusi, 

keputusan penting terkait karyawan, dan kontribusi penting yang dapat mereka 

lakukan teerhadap organisasi. Ketika suatu organisasi memberi informasi penting 

kepada karyawan, mereka merasa di hargai dan dapat di percaya. Hal ini  

meningkatkan rasa memiliki dan meningkatkan komitmen untuk bekerja. Etika 

dalam organisai melibatkan sikap, prilaku, rasa hormat terhadap rekan kerja, 

komunikasi yang efektif dan interaksi di tempat kerja. Faktor utama yang 

membantu meningkatkan etika di suatu organisasi adalah kejujuran, integritas, dan 

akuntabilitas. Ketika karyawan melihat nilai-nilai seperti itu ada dalam suatu 

organisasi maka mereka akan tergiur untuk tetap tinggal dan berkomitmen pada 

organisasi tersebut.

Kepercayaan merupakan salah satu faktor penting dalam setiap hubungan 

apapun terutama dalam kehidupan professional. Kepercayaan diperoleh dengan 

melakukan upaya dan tindakan konstan. Ketika organisasi menerapkan nilai 

kepercayaan maka organisasi tersebut sudah mendapatkan karyawannya sendiri 

yang akan benar-benar meningkatkan komitmen dalam kerja. Selain kepercayaan, 
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dalam sebuah organisasi kinerja juga membutuhkan yang namanya inovasi. 

Inovasi sendiri merupakan strategi untuk karyawan menjadi inovatif dalam 

memberikan ide. Selain itu inovasi juga diterapkan pada karyawan agar ketika 

karyawan tersebut menghadapi masalah pada kinerja, maka karyawan bisa selalu 

mencari cara yang terbaik bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah 

tersebut. Kinerja karyawan mengacu pada bagaimana karyawan berprilaku di

tempat kerja dan seberapa baik mereka menyelesaikan tugas yang sudah 

diberikan. Untuk seorang individu karyawan, kinerja dapat merujuk pada 

efektivitas, kualitas, dan efisiensi kerja atas tugas yang sudah diberikan. Kinerja 

individu dapat mempengaruhi kinerja tim dalam suatu organisasi. Jika organisasi 

memiliki karyawan yang tidak dapat mengikuti atau melakukan pekerjaan di 

bawah standar maka organisasi tersebut harus melakukan pekerjaan yang di ulang 

sehingga mendapat kan dampak negatif pada organisasi tersebut. Suatu organisasi 

bisa meluruskan banyak masalah kinerja dengan menetapkan adanya keterkaitan 

berkomunikasi antara manajer dan karyawan, sehingga memiliki hasil dari analisis 

karyawan mengenai apa saja yang diperlukan, kapan, dan bagaimana partisipasi 

setiap orang memuncak. Dengan begitu semua orang mendapatkan manfaat 

ketika, pencapaian tujuan dan pencapaian kinerja sangat berkaitan pada karyawan 

yang berkontribusi pada pengembangan karir dan promosi. Manajer mendapatkan 

wawasan tentang motivasi karyawan yang bekerja melalui percakapan yang 

diperlukan. Organisasi mempertahankan karyawan yang termotivasi yang 

memahami peran mereka dan peran orang lain dalam berkontribusi bagi 

keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
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Mengevaluasi kinerja karyawan termasuk sesuatu yang perlu untuk 

mencapai paparan yang lebih jelas mengenai kinerja individu, tim, dan organisasi. 

Manajemen menurut tujuan merupakan metode ulasan kinerja karyawan yang 

berfokus pada penetapan tujuan antara manajer dan karyawan yang menghasilkan 

keuntungan memberi karyawan harapan yang jelas tentang bagaimana mereka 

harus melakukan pekerjaan mereka dan menggunakan target untuk memantau 

kemajuan menuju tujuan. Adanya umpan balik, hal ini akan mendapatkan 

masukan tentang kinerja karyawan dari beberapa orang yang bekerja dengannya. 

Selain memiliki pengawasan langsung melihat kinerja seperti efektivitas, efisiensi, 

rekan kerja, manajer lain dan siapa pun dapat memberikan perspektif tentang 

keterampilan dan karakter karyawan. Bebagai opsi penijauan kinerja karyawan 

yang menggunakan daftar atau skala sifat yang diinginkan untuk menilai seorang 

karyawan. Karyawan dapat diberi peringkat berdasarkan kinerja terbaik hingga 

terburuk untuk mengidentifikasi mereka yang membutuhkan peran lebih tinggi 

serta membutuhkan banyak pelatihan. Evaluasi diri karyawan akan memberi 

karyawan kesempatan untuk memikirkan pekerjaan mereka dan mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan karyawan, tetapi sulit bagi karyawan untuk besikap 

subjektif tentang diri mereka sendiri.

Menurut keputusan menteri kesehatan RI NO. 

340/MENKES/PER/III/2010 Rumah sakit merupakan institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

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

Rumah sakit juga melakukan beberapa pelayanan yaitu pelayanan medic,

pelayanan penunjang medic, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitas, 
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pencegah dan dan peningkatan kesehatan, sebagai tempat pendidikan atau 

pelatihan medic. Rumah sakit juga sebagai tempat penelitian, pengembangan ilmu 

dan teknologi di bidang kesehatan serta untuk menghindari risiko dan gangguan 

kesehatan, sehingga perlu adanya penyelenggaraan kesehatan lingkungan Rumah 

Sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan. Batam sudah menjadi Kota yang

memiliki 12 kecamatan dngan 64 Kelurahan dalam struktur pemerintahan Kota 

Batam yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 

tentang Pemekaran,perubahan dan pembentukan kecamatan dan kelurahan di Kota 

Batam yg berlaku sejak tanggal 1 juni 2006. Kota Batam merupakan kota yang 

sering di kunjungi oleh wisatawan sehingga menuntut Kota Batam untuk 

melengkapi fasilitas-fasilitas seperti Mall, Tempat Wisata, Hotel, dan bagian 

terpenting yaitu Rumah Sakit. Kota Batam sendiri memiliki kurang lebih sekitar 

18 Rumah Sakit Swasta maupun Negri yang sudah beroprasi. Terdapat beberapa 

golongan dari 18 Rumah Sakit tersebut, mulai dari golongan A hingga golongan 

C. 

Kota Batam dengan jumlah penduduk kurang lebih 913.483 jiwa dengan 

populasi berdasarkan umur yang mana tingginya kelompok usia produktif  (usia 

15-59 tahun berjumlah 623.514 jiwa) menunjukkan rasio 2.5 artinya setiap orang 

dalam usia produktif menanggung 2-3 orang. Kota Batam juga salah satu daerah 

industri yang banyak menyerap tenaga kerja sehingga mempengaruhi mobilitas 

penduduk baik regional maupun internasional. Hal ini menjadi tantangan untuk 

status kesehatan di Kota Batam. Melihat hal tersebut besar kemungkinan untuk

banyak terjadi kecelakaan di Kota Batam baik di perusahaan mau pun diluar 

perusahaan. Dari banyaknya jumlah populasi yang ada di Batam serta besar 

Meila Agista. Pengaruh Iklim Organisasi, Etika Leadership Terhadap Komitmen Organisasi dan Kinerja Organisasi pada Rumah 
Sakit di Kota Batam. 
UIB Repository©2020 



7
 

Universitas Internasional Batam 
 

kemungkinan terjadinya kecelakaan maka Rumah Sakit yang ada di Batam harus 

meningkatkan pelayanan Rumah Sakit dengan melengkapi fasilitas-fasilitas 

Rumah Sakit serta mempersiapkan karyawan yang memiliki kinerja yang bagus 

serta berkomitmen untuk selalu siap sedia melayani pasien. Seperti yang sudah di 

ketahui Rumah Sakit merupakan tempat pelayanan kesehatan dimana terdapat 

komunikasi antara pasien dan perawat atau karyawan sehingga harus memiliki 

karyawan yang ramah. Untuk melihat kinerja karyawan rumah sakit harus 

mengadakan pelatihan terlebih dahulu. Penelitian yang dilakukan Moon & Choi, 

(2010) membuktikan bahwa adanya iklim pada suatu organisasi yang memiliki 

hubungan positif terhadap kinerja karyawan pada suatu perusahaan. Seperti yang 

sudah diketahui jika suatu perusahaan atau instansi memiliki lingkungan yang 

nyaman dan selalu merasa termotivasi dari atasan maka akan mempengaruhi hasil 

pada kinerja karyawan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Jing et al., (2010)

yang membuktikan bahawa iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Selain itu González et al.,( 2018) juga telah melakukan penelitian 

dimana hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh yang positif antara 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Dengan begitu tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara Iklim 

Organisasi terhadap Kinerja Organisasi, Kepemimpinan terhadap Kinerja 

Organisasi dan Organisasi Komitmen terhadap Kinerja Organisasi. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perlu dilakukan 

penelitian dan pengembangan agar mengetahui kinerja karyawan dari sikap 

terhadap pasien serta semangat kerja tim. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan 

hasil dan menyimpulkan apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 
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karyawan pada sebuah perusahaan, sehingga nantinya dapat di simpulkan 

mengenai bagaimana meningkatkan kinerja karyawan serta memotivasi karyawan 

untuk melayani pasien dengan baik. Oleh sebab itu penulis mengambil penelitian 

yang berjudul “PENGARUH IKLIM ORGANISASI, ETIKA LEADERSHIP 

TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DAN KINERJA ORGANISASI 

PADA RUMAH SAKIT DI KOTA BATAM”

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan 

penelitian yaitu:

a. Apakah ditemukan hubungan positif antara Iklim Organisasi terhadap 

Persepsi Kinerja Karyawan?

b. Apakah ditemukan hubungan positif antara Etika Kepemimpinan 

terhadap Persepsi Kinerja Karyawan?

c. Apakah ditemukan hubungan positif antara Komitmen Organisasi 

terhadap Persepsi Kinerja Karyawan?

d. Apakah ditemukan hubungan positif antara Iklim Organisasi terhadap 

Komitmen Organisasi?

e. Apakah ditemukan hubungan positif antara Etika Kepemimpinan

terhadap Komitmen Organisasi?

1.3 Tujuann dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagaiberikut:
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a. Untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh antara Iklim 

Organisasi dan Persepsi Kinerja Organisasi.

b. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 

Kepemimpinan dan Persepsi Kinerja Organisasi.

c. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Komitmen 

Organisasi dan Persepsi Kinerja Organisasi.

d. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Iklim 

Organisasi dan Komitmen Organisasi.

e. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 

Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi.

1.3.2 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi partisipasi yang 

digunakan perusahaan sebagai alat untuk melihat bagaimana semangat 

dan cara kerja karyawannya. Dan sejauh apa faktor-faktor yang terdapat 

dari dalam perusahaan maupun individu karyawan itu sendiri. Dengan

demikian perusahaan dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan,

memperbaiki kinerja karyawan serta meningkatkan semangat karyawan 

dalam bekerja, sehingga dengan meningkatnya kinerja karyawan

produktifitas menjadi lebih maksimal dan mampu memberikan kepuasan 

atau layanan yang baik terhadap pasien.
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2. Manfaat bagi peneliti 

a. Dapat membantu proses pembelajaran serta pengaplikasian ilmu 

pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan Manajemen 

Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan perekrutan,

seleksi, pelatihan, lingkungan kerja serta motivasi yg diberikan 

terhadap kinerja karyawan.

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk 

meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana 

perekrutan, seleksi, pelatihan, lingkungan dan motivasi sangat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

c. Penelitian ini juga memberikan kontribusi sebagai bahan 

referensi untuk penelitian sejenis.

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini memiliki tujuan untuk membagikan paparan 

secara garis besar tentang isi dan pengkajian masing-masing bab. Pengkajian 

penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, masalah penelitian, 

objek penelitian dan fungsi dari penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan mengenai penjelasan pengertian, konsep dan hasil 

dari penelitian yang sudah ada, serta model yang mendasari penelitian, model 

penelitian yang digunakan dan asumsi penelitian.
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan memaparkan krangka penelitian, objek penelitian, 

pengertian operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis 

data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai statistik deskriptif, hasil penjabaran dan 

pengkajian yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

Di bab ini memiliki isi simpulan yang sudah digabung menjadi satu yang 

dirincikan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, penghambat yang didapat 

dalam melakukan penelitian seta memberikan rekomendasi solusi untuk hasil 

penelitian.
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