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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Siloam Hospitals Lippo Village merupakan salah satu jaringan dari Siloam  

Group yang merupakan rumah sakit swasta di Indonesia yang didirikan oleh  

Group. Siloam Hospital juga diketahui telah menjadi patokan untuk pelayanan 

kesehatan di Indonesia. Siloam sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa pelayanan kesehatan, dari data yang tercatat per Desember 2018 Siloam 

Hospitals sudah memiliki Tim medis sendiri yang terdiri dari 2.915 dokter umum 

dan dokter spesialis, serta 11.169 perawat serta staff pendukung yang dapat 

melayani hampir 2 juta pasien setiap tahunnya. Siloam Hospital juga telah 

membuka kurang lebih 20 rumah sakit yang tersebar di Indonesia.  

Siloam  dalam mempertahankan mutu dan kualitas perusahaannya, sumber daya 

manusia yang dipekerjakan juga harus menjadi prioritas dalam perkembangannya. 

Siloam Hospitals Lippo Village memiliki 49 Department di dalamnya, dengan total 

Headcount (karyawan) per periode 2018-2019 sebanyak 975 karyawan di seluruh 

department tersebut. Untuk melihat dan mengatur Manajemen Sumber Daya 

Manusia di suatu perusahaan dapat dikenali dengan sebutan Human Resource 

Development. Human Resource Development (HRD) menurut Wilson (dalam 

Irmawati, 2015) merupakan suatu bagian diperusahaan yang fungsinya untuk 

mengembangkan dan melatih karir untuk meningkatkan kinerja karyawan, maupun 

perusahaan. HRD memiliki kegunaan sebagai pengontrol perubahan dan 

perkembangan pada karyawan dan juga perusahaan.  
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Salah satu contoh sumber daya manusia yang memiliki pengaruh cukup besar 

di Siloam  adalah Perawat. Pada dasarnya Perawat dan Dokter memiliki pengaruh 

yang cukup besar karena keduanya sama-sama memiliki tanggung jawab yang 

besar untuk memberikan jasa langsung kepada pasien, dan juga keduanya 

memberikan pelayanan kepada pasien dengan keahlian dan teknik yang sesuai 

dengan profesi yang dijalankan mereka (Martiningsih, 2011). Perawat juga 

ditugaskan sebagai wakil dari dokter dalam memenuhi kebutuhan pasien di Rumah 

Sakit. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mumu, Tamunu dan 

Makausi (2017) mereka menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara peran perawat sebagai edukator dengan pemenuhan kebutuhan rasa aman 

pada pasien di Rumah Sakit. Sesuai data yang di dapatkan dari HRD Siloam 

Hospitals Lippo Village terdapat sekitar 384 jumlah perawat yang bekerja melayani 

pasien di Siloam Hospitals Lippo Village. Oleh karena itu maka Perawat sangat 

diperlukan dan diperhatikan mutu kerjanya. 

Perawat merupakan aspek penting dalam membantu pengembangan Rumah 

Sakit karena perawat adalah individu yang memberikan jasa langsung kepada 

pasien. Peran perawat sendiri menurut Suryadi (dalam Irmawati, 2015) di minta 

untuk dapat berkomunikasi dengan baik terhadap pasien agar pasien dapat pulih 

dengan cepat.  Komunikasi yang diciptakan oleh Perawat kepada pasien dapat 

mempengaruhi kesehatan sehingga Perawat memiliki peran dalam meningkatkan 

derajat kesehatan pasien kearah yang lebih baik serta untuk mewujudkan pelayanan 

kesehatan secara optimal, perawat tentu perlu untuk memiliki kompetensi yang 

sesuai dengan bidang keahliannya (Suryadi dalam Mumu, Tamunu, & Makausi, 

2017).  
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Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala perawat, 

dikatakan bahwa terdapat jenjang antara perawat baru dengan perawat lama, 

sehingga dari jenjang tersebut membuat timbulnya masalah pada pelayanan kepada 

pasien di rumah sakit. Menurut sumber, jenjang yang terlihat dari perawat lama dan 

perawat baru adalah cara kerja perawat baru dan perawat lama yang mereka 

tunjukkan sangat berbeda, dilihat juga dari pengalaman yang mereka miliki, 

penguasaan SOP (Standar Operasional Perusahaan) dan perawat pun juga ada yang 

mengalami stress, seperti stress kerja maupun stress adaptasi pada pekerjaan 

mereka sekarang. Untuk stres kerja yang di alami biasanya berbentuk burnout dan 

beberapa berhujung mengalami turnover, hal ini terbukti dari hasil wawancara 

kepada salah satu narasumber dikatakan beberapa perawat pada saat dilakukannya 

exit interview alasan mereka kebanyakan karena mengalami stres dalam bekerja, 

dan untuk stres adaptasi juga di alami beberapa perawat khususnya perawat baru, 

dari hasil wawancara yang di dapat stres adaptasi tersebut juga dikatakan oleh salah 

satu narasumber lebih ke arah stres karena penyesuaian diri yang harus dilakukan 

dari masa kuliah ke dunia pekerjaan. Jadi pada penelitian ini Perawat memiliki 

permasalahan. 

Menurut data perawat resign yang didapat pertahun 2017-2019, dari periode 

bekerja 5 tahun terakhir sampai Maret 2019 tercatat terdapat Perawat yang 

mengalami turnover sebanyak 69 perawat dan juga perawat yang dikategorikan 

sebagai perawat baru yang memiliki pengalaman kerja kurang dari 1 tahun per 

Maret 2019 dan masih terikat kontrak juga mengalami turnover sebanyak 4 

perawat. Dari hasil wawancara di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa perawat 
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di Siloam Hospital Lippo Village melakukan turnover diakibatkan karena stres 

kerja. 

Menurut Selye dalam Susanti, Windasari & Yudoyono (2017) perawat memiliki 

resiko yang tinggi untuk mengalami stres kerja karena tugas yang dimiliki oleh 

perawat bukan hanya memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien tetapi juga 

mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi serta mengembangkan data untuk 

rencana keperawatan. Stres kerja menurut Mangkunegara dalam Novianti (2016) 

terjadi apabila timbul perasaan tertekan dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh The American Nurses Association (2011) 74% 

perawat mengalami stres. (Susanti, Windasari & Yudoyono, 2017). Dalam 

American National Association for Occupational Health (ANOAH) juga 

menyatakan bahwa urutan paling atas pada 40 pertama kasus stres kerja di tempati 

oleh perawat (Rahman, dalam Susanti, Windasari & Yudoyono, 2017). Fakta juga 

menyatakan bahwa terdapat 50,9% perawat di Indonesia mengalami stres kerja, 

merasa lelah, menjadi tidak ramah karena kurang istirahat serta penghasilan yang 

tidak setara (PPNI dalam Rahman, dalam Susanti, Windasari & Yudoyono, 2017). 

Tingkat stres dapat menjadi pemicu kurangnya motivasi dalam bekerja (Martini dan 

Fadli, 2011). 

Menurut Keith Davis dalam Ernawati (2012) faktor yang menjadi pendukung 

kinerja dalam diri seseorang adalah faktor kemampuan dan juga faktor motivasi. 

Motivasi merupakan hasil yang ditunjukkan dari diri seseorang terhadap situasi 

yang dihadapinya dan juga motivasi memiliki intensitas yang berbeda-beda dalam 

diri individu (Siagian dalam Ernawati, 2012). Tujuan diberikannya motivasi yaitu 
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untuk dapat menyetarakan perilaku karyawan dengan tujuan dari perusahaan 

(Kadarisman dalam Sarinadi, 2014).  

Menurut Self-determination theory motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik di artikan sebagai motivasi 

untuk melakukan sesuatu berdasarkan keinginan diri sendiri, dan motivasi 

ekstrinsik adalah motivasi yang dilakukan karena alasan tertentu, yang ditentukan 

oleh faktor dari luar diri. (Ryan dalam Gagné, Forest, Gilbert, dkk, 2010). Motivasi 

pun dapat dilihat dari beberapa dimensi yaitu Integrated regulation, Identified 

regulation, Introjected regulation dan External regulation. 

Karyawan dengan motivasi kerja yang tinggi cenderung lebih produktif, kreatif 

dan inisiatif (Sarinadi, 2014). Motivasi kerja yang rendah dapat mempengaruhi 

adanya kecenderungan burnout pada individu (Tawale, Budi & Nurcholis, 2011). 

Menurut Cordes dan Dougherty (dalam Chairiza, Zulkarnain & Zahreni, 2018) 

burnout memiliki gejala-gejala seperti pusing, mudah lelah, tidak semangat bahkan 

tingkat absensi yang berlebihan yang mempengaruhi intensi turnover. Penelitian 

lainnya juga menyatakan bahwa ada pengaruh burnout terhadap turnover yang 

menjadi penyebab munculnya turnover (Firth, 1989). Turnover menurut Spector 

(dalam Kristiana, Yusuf & Priyatama, 2016) adalah keluarnya seseorang dari 

pekerjaanya. Sedangkan Turnover Intentions merupakan keinginan yang dilakukan 

karyawan untuk berhenti dan keluar dari pekerjaannya (Zeffane dalam Tjendra 

2019).  

Dari penelitian yang dilakukan oleh Tjendra (2019) terhadap karyawan UFO 

Elektronika Surabaya terdapat pengaruh yang signifikan dari motivasi kerja 

terhadap turnover intention. Dari penelitian ini menemukan hasil bahwa motivasi 
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kerja yang tinggi dapat mengurangi turnover intention. Pada hakikatnya dalam 

suatu perusahaan karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi adalah karyawan 

yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak memiliki banyak permasalahan di 

tempat kerja, sedangkan karyawan yang motivasi kerjanya rendah menunjukkan 

ketidak semangatan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Penelitian lainnya 

yang dilakukan oleh Malna, Rodhiyah dan Dewi (2014) mengenai pengaruh 

motivasi kerja terhadap turnover intention melalui stres kerja karyawan dinyatakan 

bahwa motivasi kerja berpengaruh secara negatif terhadap turnover intention, yang 

menjelaskan bahwa semakin tinggi motivasi maka turnover intention akan semakin 

rendah. Penelitian ini juga menunjukkan hasil jika motivasi kerja berpengaruh lebih 

besar terhadap turnover intention melalui stres kerja, jadi jika motivasi rendah dapat 

menimbulkan stres kerja dan karyawan akan memiliki kemungkinan melakukan 

turnover. 

Dampak kurangnya motivasi kerja menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Tawale, Budi, dan Nurcholis (2011) membuat perawat menjadi malas melakukan 

pekerjaannya sehingga mengalami penurunan dalam memberikan pelayanan dan 

perawatan kepada pasien di tempat kerja dan fakta rendahnya motivasi kerja yang 

dapat mempengaruhi produktifitas kerja. Dampak motivasi kerja lainnya juga dapat 

ditunjukkan dari rendahnya produktivitas yang dimiliki karyawan, kurang 

kompetitif dan terkadang absen dari pekerjaan karena mereka merasa tidak 

mendapat penghargaan atas kerja yang mereka lakukan (Shaban, Al-Zubi, Ali & 

Alqotaish, 2017).  Menurut hasil wawancara dengan salah satu narasumber 

dikatakan juga bahwa di Siloam Hospitals Lippo Village ada pelatihan motivasi, 

tetapi masih sangat sedikit minat yang dimiliki karyawan untuk melakukan 
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pelatihan tersebut sehingga pelatihan tersebut tidak berjalan. Oleh sebab itu, 

peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai gambaran motivasi di Siloam  

Hospitals Lippo Village untuk melihat motivasi dari Perawat. 

 

1.2 Tujuan Magang 

1. Membantu mahasiswa memahami dinamika bekerja di dalam suatu 

perusahaan, terutama pada divisi Human Resource. 

2. Sebagai syarat bagi mahasiswa untuk mendapatkan nilai tugas akhir 

dan menyelesaikan Pendidikan Strata Satu Program Studi Psikologi 

di Universitas Pelita Harapan Karawaci. 

3. Dapat menerapkan ilmu yang telah di dapat selama masa 

perkuliahan ke dalam dunia pekerjaan. 

4. Mendapatkan pengalaman kerja yang baru bagi mahasiswa untuk 

kejenjang berikutnya. 

 

1.3 Manfaat Magang 

Peneliti dapat memberikan kontribusi dalam bidang Psikologi khususnya 

Psikologi Industri dan Organisasi mengenai gambaran motivasi kerja. Oleh karena 

itu, manfaat penelitian ini trerdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis.  

 

1.3.1  Manfaat Teoretis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap 

motivasi kerja perawat Silaom Hospitals Lippo Village.  
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2. Sebagai sumbangsih referensi pada penelitian selanjutnya di bidang 

Psikologi Industri dan Organisasi khususnya pada perawat di 

Rumah Sakit. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan teoritis 

terhadap gambaran penelitian selanjutnya khususnya mengenai teori 

motivasi kerja. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi Rumah Sakit 

untuk mengelola Sumber Daya yang dimiliki terutama pada 

Perawat. 

 

1.3.2 Manfaat Praktis 

1. Sebagai gambaran individu untuk mengetahui motivasi kerja 

terutama bagi Perawat di Rumah Sakit. 

2. Sebagai referensi pihak Rumah Sakit untuk memberikan 

pertimbangan dalam perencanaan dan evaluasi pengembangan 

Sumber Daya Manusia yang berguna untuk meningkatkan 

produktivitas pelayanan di Rumah Sakit. 

3. Memberikan gambaran kepada HRD pihak Rumah Sakit dalam 

memberikan saran praktis untuk merekrut dan mengembangkan 

pelayanan perawat terutama pemberian program training di Rumah 

Sakit. 
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1.4 Lokasi Magang 

Peneliti akan melakukan kegiatan magang yang berlokasi di Siloam  

Hospitals Lippo Village yang beralamat di Jl. Siloam No.6,  Karawaci 1600, 

Kec. Tangerang, Banten. Kode Pos: 15811, Indonesia.  

 

1.5 Waktu Magang 

Agar mencapai syarat tugas akhir dalam bentuk magang, maka terdapat 

standard yang sudah diberikan oleh pihak Universitas Pelita Harapan dan 

harus dicapai oleh peneliti. Pelaksanaan magang ini dilakukan mulai pada 

tanggal 7 Januari 2019 sampai 2 April 2019 dengan target kerja selama 360 

jam kerja atau terhitung sekitar 3 bulan kerja. 

 

 

 

 

 

 

 


