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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Kualitas pelayanan jasa rumah sakit yang profesional menjadi harapan 

bagi seluruh masyarakat. Masyarakat selaku pengguna jasa kesehatan rumah sakit 

menginginkan profesionalisme SDM (sumber daya manusia) rumah sakit yang 

meliputi dokter, perawat, bagian administrasi serta bagian pendukung/pelaksana 

tugas harian rumah sakit. Kualitas layanan dan profesionalisme selain dipengaruhi 

oleh komitmen juga dipengaruhi kehandalan dan keterampilan SDM. 

Keterampilan SDM mencerminkan kapabilitas sejauhmana SDM mampu 

mengerjakan tugas dan pekerjaannya. 

 Tugas dan pekerjaan karyawan di dalam organisasi dijabarkan dan 

ditetapkan dalam job description (Mathis, 2001). Job description mengarahkan 

bagaimana karyawan bekerja, tanggung jawab dan sekaligus mensiratkan 

keterampilan yang dimilikinya. Sementara itu pada saat awal penempatan kerja, 

job specification yang berisi tentang persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan (Mathis, 2001). Dalam job specification tersirat 

KSA (Knowledge, Skill, and Ability) yang diminta untuk sebuah pekerjaan 

(Mathis, 2001). Dalam perkembangannya KSA harus ditingkatkan baik oleh 

individu yang bersangkutan atau oleh organisasi melalui pengembangan inisiatif, 

praktek pelatihan dan pendidikan. Pengembangan inisiatif oleh karyawan bisa 

dilakukan dengan selalu berusaha mengembangkan diri, meningkatkan kapabilitas 
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dan keterampilan sendiri melalui motivasi diri atau meningkatkan pengetahuan 

dengan cara belajar. 

 Inisiatif diartikan sebagai sebuah respon spontan (spontaneous response) 

dari individu dalam menghadapi perubahan dan tantangan pekerjaan tanpa 

menunggu perintah dari atasan dan organisasi (Taylor, 2013). Inisiatif menjadikan 

individu memiliki kedewasaan dalam cara berfikir (Taylor, 2013). Namun 

demikian reaksi spontan ini bisa berbeda-beda karena sangat dipengaruhi dari 

tingkat kemauan individu itu sendiri untuk mengembangkannya. Mengingat 

dampak positif dari inisiatif seyogyanya individu selalu mengembangkannya, 

karena karakter ini bukan merupakan sifat bawaan individu melainkan sifat yang 

bisa dilatih. 

Widodo (2013) mengutip pendapat Lumpkin, et al. (2007) menyatakan 

bahwa inisiatif individu berpengaruh terhadap kemampuan individu dalam 

memahami dan beradaptasi terhadap lingkungan kerja. Sejalan dengan itu, Krauss, 

et al. (2012), menyatakan bahwa inisiatif dapat berpengaruh langsung terhadap  

kinerja SDM. Namun berbeda dengan penelitian Frese (2009), menemukan bahwa 

inisiatif tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

Secara umum pengembangan inisiatif individu diikuti dengan orientasi 

pembelajaran (learning orientation) individu terhadap perubahan lingkungan 

sekitarnya. Learning orientation merupakan sifat atau karakter yang menunjukkan 

kecenderungan individu untuk berusaha meningkatkan kemampuannya guna 

mencapai prestasi kerja (Widodo, 2009). Orientasi pembelajaran mendorong SDM 

untuk bekerja keras sehingga memampukan SDM menghadapi perubahan-
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perubahan lingkungan kerja yang sifatnya dinamis dan uncontrollable (Sujan et 

al., 1994). 

Orientasi pembelajaran dan inisiatif diri merupakan karakter penting 

dimiliki oleh setiap individu dalam organisasi guna meningkatkan kinerja 

individu. Dengan memiliki tingkat  atau kecenderungan orientasi pembelajaran 

yang tinggi, diharapkan SDM mampu mengenali setiap permasalahan kerja, 

mampu mengantisipasi dan mampu menemukan solusi permasalahan kerja. 

Sehingga setiap SDM merasa terbiasa menghadapi masalah serupa dimasa 

mendatang. Akhirnya peningkatan kinerja organisasi sebagai dampak kecekatan, 

kecepatan dan profesionalisme kerja SDM akan tercapai. Meskipun besar manfaat 

dari pengembangan dua karakter tersebut, inisiatif dan orientasi pembelajaran, 

namun masih sedikit organisasi yang peduli untuk mengembangkannya karena 

pengembangan inisiatif SDM dan pengembangan orientasi pembelajaran SDM 

dianggap sebagai sesuatu yang kurang penting yang hanya berdampak pada 

jangka panjang sementara kebanyakan organisasi fokus mengejar dampak 

investasi jangka pendek (Sujan et al., 1994). 

Adaptabilitas merupakan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri 

dengan perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi (Pitt, 2000 dalam 

Widodo, 2013). Dengan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja 

yang dinamis, diharapkan SDM bisa menafsirkan, memahami dan berperilaku 

menyesuaikan dengan pengaruh lingkungan kerja. Dengan demikian kinerja 

organisasi diharapkan bisa dipertahankan dengan baik.  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Taviyastuti (2013), Widodo (2009), 

Wiwoho (2013), Anggraini (2014), menemukan adanya pengaruh langsung antara 

orientasi pembelajaran dengan kinerja SDM. Semakin tinggi orientasi 

pembelajaran SDM terhadap menghadapi perubahan lingkungan kerja, maka akan 

mendorong kinerja SDM semakin tinggi. Penelitian lain menemukan orientasi 

pembelajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja SDM. Saleh (2010), 

Suh (2012) dalam Widodo (2013). Hasil penelitian Saleh (2010) bahwa SDM 

yang memiliki masa kerja lebih satu tahun sudah banyak memiliki pengalaman 

dan keterampilan dari aktifitas kerja, sehingga pembelajaran dianggap tidak 

memberikan dampak signignifikan atas kinerja SDM. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini akan 

menelaah bagaimana peningkatan kinerja SDM yang dipengaruhi oleh inisiatif, 

orientasi pembelajaran dan kemampuan penyesuaian di RSU Dr. Raden Soedjati 

Soemodiardjo Purwodadi Grobogan. 

Penelitian ini dilakukan di RSU Dr.R.Soedjati Soemodiardjo yang terletak 

di Jl. D.I. Penjaitan 36, Purwodadi Kabupaten Grobogan. Sebagai rumah sakit 

negeri kelas B, RSU Dr.R.Soedjati Soemodiardjo memiliki visi misi sebagai 

rumah sakit pilihan keluarga, yang berusaha menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan yang bermutu prima, meningkatkan sarana dan prasarana untuk 

kenyamanan dan keamanan pasien; keluarga dan karyawan, meningkatkan 

kemampuan SDM dalam melayani masyarakat, serta meningkatkan kinerja 

pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat. (Profil, RSU Dr. Raden Soedjati 

Soemodiardjo, 2015). 
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Sejak tahun 1924, RSU Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo sudah memiliki 

kebijakan tentang mutu pelayanan bahwa RSU yakin bahwa pelayanan yang 

bermutu tinggi dan memuaskan konsumen akan membuahkan keberhasilan. 

Namun hasil penelusuran awal yang dilakukan peneliti mendapat data yang 

diduga merupakan sebagian data yang memperlihatkan ketidak optimalan kinerja 

SDM seperti diperlihatkan dengan data kunjungan pasien yang disajikan dalam 

grafik 1.1 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Terolah KM, Tahun 2015 

GAMBAR 1.1. 

JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN INSTALASI GAWAT DARURAT 

RAWAT INAP RSU DR. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI 

GROBOGAN TAHUN 2011-2015 

Dari gambar 1.1 dapat dianalisa bahwa selama kurun waktu lima tahun 

pada tahun 2011-2015 mengalami kenaikan yang sangat baik namun di tahun 

2014 mengalami penurunan. Rata-rata jumlah kunjungan pasien pada tahun 2011 

mencapai 15.848 jiwa. Dan jumlah rata-rata kunjungan pasien pada tahun 2012 

mencapai 17.418 jiwa. Kemudian tahun 2013 mencapai 19.167 jiwa. Namun pada 

tahun 2014 mengalami penurunan yaitu hanya 19.095 jiwa. Sedang pada tahun 
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2015 jumlah rata-rata kunjungan pasien mengalami kenaikan kembali sebesar 

7,8% yaitu 20.600 jiwa. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

dirumuskan suatu permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh inisiatif terhadap kemampuan penyesuaian SDM di 

RSU Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Grobogan ? 

2. Bagaimana pengaruh orientasi pembelajaran terhadap kemampuan 

penyesuaian SDM di RSU Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi 

Grobogan ? 

3. Bagaimana pengaruh inisiatif terhadap kinerja SDM di RSU Dr. Raden 

Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Grobogan ? 

4. Bagaimana pengaruh orientasi pembelajaran terhadap kinerja SDM di RSU 

Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Grobogan ? 

5. Bagaimana pengaruh kemampuan penyesuaian terhadap kinerja SDM di RSU 

Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Grobogan ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah  

1. Menganalisis pengaruh inisiatif terhadap kemampuan penyesuaian SDM di 

RSU Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Grobogan. 

2. Menganalisis pengaruh orientasi pembelajaran terhadap kemampuan 

penyesuaian SDM di RSU Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi 

Grobogan. 
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3. Menganalisis pengaruh inisiatif terhadap kinerja SDM di RSU Dr. Raden 

Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Grobogan. 

4. Menganalisis pengaruh orientasi pembelajaran terhadap kinerja SDM di RSU 

Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Grobogan. 

5. Menganalisis pengaruh kemampuan penyesuaian terhadap kinerja SDM di 

RSU Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Grobogan. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah  

1.4.1  Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sumber daya manusia, yang 

berkaitan dengan inisiatif, orientasi pembelajaran dan kemampuan penyesuaian 

terhadap kinerja SDM.  

1.4.2  Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi 

sebagai bahan masukan SDM yang bekerja di RSU Dr. Raden Soedjati 

Soemodiardjo Purwodadi Grobogan mengenai inisiatif, orientasi 

pembelajaran dan kemampuan penyesuaian terhadap kinerja SDM. 

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan informasi dan referensi bagi 

penelitian selanjutnya sebagai bahan informasi dan pembanding tentang 

pengaruh inisiatif, orientasi pembelajaran dan kemampuan penyesuaian 

terhadap kinerja SDM.  


