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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PELAKSANAAN 

MAGANG 

3.1 Deskripsi Perusahaan 

Siloam  Hospitals Lippo Village merupakan Rumah Sakit pertama yang 

didirikan oleh PT Siloam International  Tbk pada tahun 1996 dan didirikan melalui 

perseroan yang bernama PT Sentralindo Wirasta di Jl. Siloam No.6 Tangerang 

Kode Pos 15811. Sebelum dikenal sebagai Siloam  Hospitals Lippo Village, 

awalnya Rumah Sakit ini bernama RS Siloam Gleneagles. Siloam  memiliki banyak 

cabang Rumah Sakit yang tersebar hampir diseluruh wilayah di Indonesia. Pada 

tahun 2000 RS Graha Medika Hospital bergabung dengan Siloam  dan pada tahun 

2001 Rumah Sakit ini mendapatkan ISO. Pada tahun 2007 Siloam  Hospitals Lippo 

Village mendapatkan akreditasi dari Joint Commission International sebagai 

Rumah Sakit dengan kualitas international pertama di Indonesia.  

Siloam  Hospitals Lippo Village memiliki layanan penunjang medis untuk para 

pasien. Siloam memiliki satu ruang (suite) standar untuk 1,5 Tesla MRI, 128 Slice 

CT-Scan, 4D Ultrasound, Digital Mamografi dan Digital X-ray. Siloam Hospitals 

juga dilengkapi dengan kamar operasi, Central Sterile Supply Departement 

(CSSD), Cath labs dan unit-unit Critical Care. Sekarang ini, Siloam sudah menjadi 

satu pelopor di Indonesia untuk peralatan kedokteran yang sangat canggih dengan 

model terbaru 3-Tesla MRI, 256 Slice CT, Rapid Arc Linac Anciliator dan Gamma 

Knife. Serta ruang untuk masing-masing bidang yaitu fisioterapi, endoskopi, 

rehabilitas medik, farmasi, unit perawat semi intensif (High Care Unit/HCU), unit 

untuk bayi baru lahir, NICU, tes ereksi, kamar bersalin, MR, kamar operasi, 
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pelayanan unit gawat darurat yang diberlakukan 24 jam, one day care, unit cuci 

darah, unit laboratorium keteterisasi, ICU serta ICCU.  

Siloam  Hospitals Lippo Village menurut data yang tercatat sampai tahun 2018 

memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 308 tempat tidur dengan 274 tempat tidur 

yang beroperasi. Selain itu tenaga medis yang dimiliki juga sebanyak 263 dokter 

umum dan spesialis (termasuk spesialis yang bekerja paruh waktu) serta 385 

perawat.  

Kelompok pasar dari Siloam Hospitals Lippo Village adalah untuk memberikan 

pelayanan bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang melakukan Medical 

Check Up, orang-orang yang bersalin, orang-orang yang melakukan operasi, dan 

orang-orang yang melalukan fisioterapi. Output pada Siloam Hospitals Lippo 

Village adalah kesehatan, pengobatan, hasil dari medical checkup (MCU). 

Strategi Bisnis yang dimiliki Siloam Hospitals adalah untuk terus memperkuat 

dan mengembangkan posisi memimpin di industri layanan kesehatan Indonesia. 

Lalu menerapkan model pemberian layanan klinis holistik Siloam dan perbaikan 

kualitas berkesinambungan. Selanjutnya mendorong efisiensi operasional melalui 

sistem teknologi informasi, klinis dengan penelitian dan fasilitas akademik teratas 

untuk memberikan pelayanan prima. Dan yang terakhir yaitu terus merekrut, 

mempertahankan dan memberi insentif kepada tenaga medis yang handal. 

 

3.2 Visi dan Misi 

Di dalam setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi untuk menunjang 

perusahaan tersebut. Tentunya di Siloam Hospitals Lippo Village sendiri memiliki 

visi dan misi. Siloam  dan para tenaga kerja memiliki visi yang sama yaitu untuk 
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bertumbuh dan berkembang dalam pelayanan untuk melakukan transformasi dari 

tindakan yang dilakukan.  

Terdapat empat visi yang dimilikki Siloam  Hospitals Lippo Village, yaitu 

International Quality, menyatakan bahwa Siloam  akan selalu menghasilkan 

pelayanan yang prima dan memenuhi standar nasional dan bahkan internasional. 

Kedua adalah Reach, Siloam Hospitals Lippo Village akan terus berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan kesehatan di seluruh Indonesia. Hal ini adalah dasar dalam 

model berbisnis di Siloam, bahkan penyebarannya  yang ada di daerah terpencil. 

Maka dari itu pula, tenaga kerja di Siloam  sendiri dapat memperoleh kesempatan 

bekerja yang sama. Berikutnya yaitu Scale, Siloam Hospitals Lippo Village 

memberikan pelayanan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan status 

ekonomi seseorang. Dan yang terakhir adalah Godly Compassion, di Siloam 

Hospitals pelayanan yang diberikan tidak lepas dari prinsip kesehatan holistik, para 

tenaga kerja didorong untuk memberikan pelayanan kepada pasien dengan 

dorongan dari hati dan apapun yang mereka lakukan akan berdampak kepada 

pasien. 

Misi yang dimiliki Siloam Hospitals Lippo Village adalah menjadi pilihan yang 

terpercaya dalam pelayanan kesehatan holistik, pendidikan dan riset kesehatan yang 

berkelas dunia.  

 

3.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi di Siloam  Hospitals Lippo Village dibentuk untuk mencapai 

tujuan yang sama. Siloam Hospitals Lippo Village memiliki struktur organisasi 

yang bersifat fungsional. Setiap tugas dan divisi di Siloam Hospitals Lippo Village 
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di bedakan berdasarkan fungsinya guna berjalannya proses organisasi yang sejalan 

dengan tujuan dari perusahaan sendiri. 
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3.3.1 Struktur Organisasi Umum 
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3.3.2 Struktur Organisasi Talent Administration Development  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.3.2 Struktur Organisasi Talent Administration Department di SHLV 

Talent Administration Department merupakan sebutan untuk Human 

Resource Deparment di Siloam Hospitals  Lippo Village. HRD dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu training & education officer, administration & 

support staff dan dorm parent. 

Training & education officer memiliki tugas sebagai staff yang 

memberikan pelatihan untuk para karyawan. Administration & Support 

Staff bertugas untuk mengurus rekrutmen dan seleksi karyawan baru, 

mengurus berbagai macam surat, perizinan, administrasi, mutasi dan segala 

macam hal yang berhubungan dengan pelayanan bagi karyawan di Siloam  

Lippo Village. Dorm Parent bertugas untuk mengurus segala hal yang 

Hospital Director 

 
Strategic Business and Operations 

Division Head 

Talent Administration Department Head 

Training & Education Officer Adminisration & Support Staff Dorm Parent 
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bersangkutan dengan asrama seperti kondisi asrama dan para penghuni 

asrama. 

 

3.4 Jabatan Pemagang 

Jabatan pemagang di Siloam  Hospitals Lippo Village adalah sebagai asisten 

staff Talent Administration Department (HRD) yang memiliki tugas untuk bagian 

rekrutmen dan training. Pemagang juga bertanggung jawab dengan beberapa pihak 

yang bertugas di bagian HRD yaitu oleh Ibu M sebagai Talent  Administration 

Department Head, Ibu A sebagai Administration & Support Staff, serta Ibu Y 

sebagai Training & Education Officer.  

Tugas yang dijalankan oleh pemagang di Siloam  Hospitals Lippo Village, 

untuk tugas membantu rekrutmen, dan menginput data karyawan baru, 

mengarsipkan data karyawan. Pemagang juga diberikan tugas untuk membagikan 

Uraian Tugas, kemudian pemagang diberikan tugas untuk membantu bagian 

training melakukan skoring. Tugas pemagang juga membantu staf HRD lain untuk 

memindahkan data Faskes (BPJS). 

 

3.5 Uraian Singkat Target/Prestasi Pemagang 

Target yang diharapkan perusahaan adalah mampu menghubungi calon 

kandidat untuk melakukan psikotes dan wawancara kandidat selama magang, 

memberikan instruksi psikotes kepada calon kandidat setiap harinya, membagikan 

dan mengarsipkan uraian tugas ke seluruh divisi dan bangsal di Siloam Hospital, 

mampu melakukan perpindahan data untuk lokasi BPJS serta membantu tugas 

lainnya yang dibutuhkan di divisi talent and administration. Prestasi dari pemagang 
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sendiri sudah mampu menyelesaikan seluruh target yang diberikan yaitu mampu 

menghubungi calon kandidat, mampu memberikan instruksi dalam psikotes, 

mampu mengarsipkan uraian tugas, dan mampu menyelesaikan perpindahan lokasi 

BPJS. Menurut pemagang, pemagang telah berhasil dalam menyelesaikan seluruh 

tugas yang di tugaskan oleh divisi pemagang terhadap pemagang tanpa adanya 

hambatan secara langsung pemagang telah membantu kelancaran operasional 

perusahaan terutama pada bidang Talent and Administration Department.  

 

3.6 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif deskriptif. Dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan 

wawancara dengan beberapa narasumber yang dipercaya untuk menyampaikan 

informasi yang dibutuhkan dan juga menyebarkan kuisioner secara fisik yang 

digunakan untuk mengukur motivasi yang dimiliki oleh perawat. Kuisioner fisik 

dipilih peneliti agar memudahkan responden dalam mengisi kuisioner tanpa adanya 

hambatan lain.  

 

3.6.1 Populasi dan Sampel  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perawat. Populasi 

berjumlah 384 orang. Penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu purposive 

sampling, purposive sampling merupakan teknik yang digunakan untuk mengambil 

data sesuai dengan kriteria tertentu (Sugiyono dalam Mukhsin, Mappigau & 

Tenriawaru, 2017).  Kriteria yang di pilih dalam penelitian ini adalah karyawan 

yang bekerja di Siloam Hospitals  Village yang memiliki jabatan sebagai perawat. 
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Sample pada penelitian ini berjumlah 36 (tiga puluh enam) perawat dari seluruh 

populasi.  

 

3.6.2 Instrumen  

Peneliti menggunakan alat ukur dari Motivation at Work Scale (MAWS) 

yang merupakan hasil adaptasi dan terjemahan oleh Umillah dan Arum (2018) yang 

dibuat oleh Deci dan Ryan (2000) dan dievaluasi oleh Gagné, Forest, Gilbertdan 

Aubé dkk (2010). Alat ukut ini digunakan untuk mengukur motivasi melalui 4 

dimensi yaitu Integrated regulation (nomor 1,2 dan 3), Identified regulation (nomor 

4,5, dan 6), Introjected regulation (nomor 7,8, dan 9), dan External Regulation 

(nomor 10, 11, dan 12) dengan total 12 butir pertanyaan. Jenis skala yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari tujuh pilihan jawaban yaitu 1 untuk “Sangat tidak sesuai”, 

2 untuk “Tidak sesuai”, 3 untuk “Hampir Sesuai”, 4 untuk “Netral”, 5 untuk “Cukup 

sesuai”, 6 untuk “Sesuai” dan 7 untuk “Sangat sesuai”. 

Dimensi Butir (N=12) Total 

Integrated Regulation 1,2,3 3 

Identified Regulation 4,5,6 3 

Introjected Regulation 7,8,9 3 

External Regulation 10,11,12 3 

Total  12 

Tabel 3.1 Blueprint alat ukur Motivation at Work Scale 

 

3.6.3 Keabsahan Data 

Menurut Cronbach dan Nunnally (dalam Tan dan Waheed, 2011) koefisien 

reliabilitas adalah antara .70-.90. Pada alat ukur Motivation at Work Scale (MAWS) 

mendapatkan koefisien Cronbach Alpha sebesar .881, yang berarti alat ukur ini 
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reliabel, dan juga seluruh item dinyatakan valid karena berada pada angka .194-

.814, dapat disimpulkan bahwa alat ukur ini valid dan dapat digunakan dalam 

penelitian ini.  

 

3.6.4 Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software IBM SPSS 

(Statistical Product and Service Solutions) dalam pengolahan data penelitian. 

Peneliti menggunakan cronbach’s alpha untuk uji reabilitas alat ukur, corrected-

item total correlation untuk melihat validitas tiap butir soal pada alat ukur, dan 

mengukur normalitas menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov untuk 

data penelitian. Berdasarkan ketiga pengujian tersebut disimpulkan bahwa alat ukur 

Motivation at Work Scale pada penelitian ini layak untuk digunakan dan data yang 

diperoleh dengan menggunakan alat ukur tersebut layak di analisa lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 


