
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Persaingan pada usaha jasa yang semakin ketat menjadi sebuah tantangan 

bagi perusahaan untuk terus melakukan pengembangan dan inovasi untuk 

menghadapi persaingan. Persaingan yang semakin ketat membuat perusahaan 

harus terus memiliki kinerja yang lebih baik. Untuk mencapai kinerja yang lebih 

baik perusahaan harus dapat mengelola sumber daya yang ada. Pengelolaan 

sumber daya perusahaan yang baik menjadi hal penting untuk terus ditingkatkan. 

Keberadaan sumber daya manusia merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam 

sebuah perusahaan, baik perusahaan skala besar maupun kecil. Sumber daya 

manusia (SDM) yang ada di dalam perusahaan menjadi saling terkait dengan 

setiap bagian perusahaan dan memiliki peran yang sangat penting untuk 

keberlangsungan eksistensi perusahaan. 

Kebutuhan dan keinginan dari segenap karyawan atau pegawai sebagai 

SDM juga harus didukung oleh perusahaan atau organisasi agar karyawan dapat 

termotivasi untuk menampilkan performa kinerja terbaiknya dan merasa puas atas 

hasil kerjanya. Setiap pekerjaan menuntut adanya semacam interaksi atau relasi 

antara sesama rekan kerja, atasan-atasan, mengikuti peraturan dan kebijaksanaan-

kebijaksanaan organisasional, memenuhi standar-standar kinerja, menerima 

kondisi kerja yang acap kali kurang ideal, dan lain-lain (Robins dan Judge 2015). 

Sumber daya manusia dengan kinerja yang baik dan handal dapat 

menjadikan perusahaan mampu bersaing dan menjaga eksistensinya dalam dunia 

usaha. Perkembangan dalam dunia usaha akan tercapai apabila ditunjang dengan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Perusahaan dengan kualitas SDM yang 

tinggi mampu menjalankan fungsi-fungsi organisasi dengan baik sehingga mampu 

mencapai tujuan dan meningkatkan keberhasilan perusahaan. Untuk dapat 

mengikuti segala perkembangan dan tercapainya tujuan suatu perusahaan, maka 

kinerja karyawan agar selalu ditingkatkan.  

Perusahaan jasa juga tidak terlepas dari usaha untuk selalu meningkatkan 

kinerja karyawan. Peningkatan kinerja karyawan secara terus menerus juga 

diterapkan pada organisasi yang bergerak di bidang jasa seperti rumah sakit. 

Perkembangan industri rumah sakit yang sangat pesat menyebabkan persaingan 

bisnis rumah sakit menjadi sangat tajam, baik di pasar domestik maupun pasar 

internasional. Rumah sakit merupakan organisasi penyedia jasa kesehatan. Bagi 

organisasi penyedia jasa, kualitas pelayanan adalah salah satu faktor terpenting 

yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Hal ini disebabkan karena konsumen 

pengguna jasa berharap mendapatkan pelayanan dengan kualitas terbaik (Zeithmal 

dan Bitner 1996). 

Meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing menuntut 

perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen serta 

berusaha memenuhi harapan konsumen dengan cara memberikan pelayanan yang 

lebih memuaskan dari pada yang dilakukan oleh pesaing. Dengan demikian, 

hanya perusahaan yang berkualitas yang dapat bersaing dan menguasai pasar 
(Atmawati dan Wahyudin 2007).  Oleh karena itu, rumah sakit berupaya 
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memberikan pelayanan yang memuaskan agar pelanggan tetap menggunakan jasa 

rumah sakit dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. 

Kualitas pelayanan adalah suatu ukuran seberapa tepat tingkat pelayanan 

yang ditawarkan oleh perusahaan atau penyedia pelayanan dapat memenuhi 

standar pelayanan yang diharapkan pelanggan. Cara meningkatkan kualitas 

pelayanan dengan memahami dan memperlakukan karyawan lini depan dengan 

tepat karena karyawan yang memiliki kontak dengan pelanggan adalah sumber 

kunci bagi perusahaan jasa. Pada saat terjadi interaksi antara pelanggan dengan 

karyawan lini depan, maka kinerja perusahaan pada saat itu sepenuhnya 

ditentukan oleh kinerja karyawan tersebut. Hal ini dikarenakan kinerja karyawan 

pada saat itu akan menentukan apakah konsumen akan mengkonsumsi lagi jasa 

tersebut pada kesempatan berikutnya (Gronross 2000). 

Dalam industri rumah sakit, perawat merupakan sumber daya manusia 

terbesar yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa asuhan keperawatan 

di rumah sakit. Tim keperawatan merupakan garda terdepan yang tidak dapat 

dikesampingkan perannya dari semua bentuk pelayanan rumah sakit. Hal ini 

karena, tim keperawatan melakukan pelayanan keperawatan selama 24 jam secara 

terus menerus terhadap pasien. Perawat dituntut harus mampu memberikan 

pertolongan pertama kepada pasien dengan responsif tanpa mengeluhkan 

bagaimanapun kondisi dan keadaan pekerjaan, sehingga kinerja perawat berperan 

penting pada keberhasilan sebuah rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas dan memuaskan bagi pelanggan. Keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai tujuan tidak hanya ditentukan oleh perilaku karyawan terhadap tugas 

yang menjadi job description (in role behavior), tetapi perilaku karyawan 

terhadap tugas di luar job description (extra behavior). Tuntutan seperti itu 

menjadikan perawat salah satu elemen rumah sakit yang sangat membutuhkan 

organizational citizenship behavior (Runtu dan Widyarini 2009). 

Untuk menghadapi persaingan antar perusahaan sejenis, perusahaan perlu 

memiliki sumber daya yang berkualitas agar dapat menghasilkan sebuah kinerja 

yang baik. Sebuah organisasi tentu menginginkan loyalitas dari karyawan yang 

dimilikinya. Oleh karena itu, perilaku extra-role karyawan menjadi tuntutan bagi 

organisasi saat ini. Salah satu perilaku extra-role yang diharapkan oleh 

perusahaan adalah Organizational Citizenship Behavior (OCB) (Larasati 2017). 

OCB adalah perilaku karyawan melayani dengan baik yang dilandasi  oleh sikap 

sukarela, tulus, senang hati, tanpa harus diperintah atau dikendalikan oleh 

perusahaan (Organ et al. 2006). OCB ini tercermin melalui perilaku karyawan 

yang tidak wajib dideskripsikan pada pekerjaan dan tidak dihargai oleh 

manajemen perusahaan (Podsakoff et al. 2009).  

Menurut Andriani et al. (2012), OCB adalah perilaku yang merupakan 

pilihan dan inisiatif individual, tidak berkaitan dengan sistem reward formal 

organisasi tetapi mampu meningkatkan efektivitas organisasi. OCB menekankan 

pada kontrak sosial antara individu dengan organisasi yang biasanya dibandingkan 

dengan perilaku in-role yang mendasarkan pada kinerja terbatas yang disyaratkan 

oleh organisasi. Fitria et al. (2015), OCB juga mampu meningkatkan efisiensi 

dalam pelayanan, kepuasan pasien, citra rumah sakit dan pada akhirnya 

pencapaian kinerja yang diharapkan rumah sakit. Karyawan yang memiliki OCB 

yang tinggi akan bekerja lebih keras dan mau untuk bekerja lebih dari sekedar apa 

yang seharusnya mereka kerjakan. 
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Salah satu hal yang dapat memicu OCB adalah kepuasan kerja yang 

dirasakan karyawan. Organ dan Ryan (1995) menegaskan kepuasan kerja sebagai 

salah satu variabel yang memengaruhi OCB. Salah satu faktor yang mendorong 

SDM untuk mempertahankan kepuasan kerja dan OCB adalah kompensasi. Faktor 

kompensasi menjadi faktor utama dalam motivasi yang mendukung kepuasan 

kerja dan OCB karena kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan 

sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan (Rivai 2004). Salah 

satu bentuk kompensasi yang diberikan oleh perusahaan adalah dengan pemberian 

insentif untuk mendorong karyawan agar tetap berprestasi.  

Salah satu unit kerja pada rumah sakit adalah unit ruang rawat inap yang 

mempunyai beban yang relatif lebih besar dari unit kerja lainnya, karena pasien 

pada unit ini pada umumnya tinggal lebih dari satu hari di rumah sakit dan hal ini 

meningkatkan tanggung jawab perawat dalam mengurus pengobatan, kebersihan, 

dan administrasi pasiennya. Perbedaan beban kerja unit ini dengan unit lain 

terkadang mengakibatkan adanya perbedaan dalam pemberian insentif dan 

harapan terhadap besarnya insentif. Sistem insentif yang berbeda dapat 

memengaruhi kepuasan kerja perawat. Karena itu perlu diteliti bagaimana 

persepsi perawat pada sistem insentif memengaruhi kepuasan kerja dan perilaku 

OCB. 

 

Perumusan Masalah 

Pemberian pelayanan kesehatan yang baik bagi pasien di rumah sakit 

merupakan hal yang penting. Penilaian pertama tentang baik atau tidaknya 

pelayanan bagi seorang pasien berasal dari pelayanan tenaga medis yang terdiri 

dari dokter dan tenaga perawat karena merekalah yang berhubungan langsung 

dengan pasien. Seorang perawat mempunyai peranan penting untuk menciptakan 

image yang baik bagi sebuah rumah sakit di mata pasiennya. Kinerja dan 

pelayanan yang berkualitas dari perawat akan menciptakan kepuasan tersendiri di 

mata pasiennya. Pekerjaan perawat umumnya memiliki tugas yang padat dan 

berisiko tinggi, sehingga perawat diharapkan tidak hanya menjalankan tugas 

berdasarkan standard operational procedure (SOP) saja, namun juga melakukan 

organizational citizenship behavior (OCB).  

Fenomena mengenai OCB sangat menarik untuk diteliti karena tidak semua 

pekerja dapat memunculkan perilaku OCB. Salah satu hal yang dapat memicu 

OCB adalah kepuasan kerja yang dirasakan karyawan. Upaya yang dilakukan oleh 

sebuah instansi seperti rumah sakit dalam memberikan kepuasan kerja salah 

satunya pada perawat dengan pemberian insentif. Suwatno (2011) mengemukakan 

pendapat bahwa insentif merupakan sesuatu yang merangsang minat untuk 

bekerja. Perawat suatu rumah sakit akan bekerja lebih giat dan semangat sesuai 

dengan harapan rumah sakit, jika manajemen memperhatikan dan memenuhi 

kebutuhannya baik kebutuhan yang bersifat materi maupun kebutuhan yang 

bersifat non materi (Zenah 2014).  

Pada ruang rawat inap perilaku OCB juga penting karena kerja sama antar 

perawat diperlukan untuk memberikan pelayanan penuh kepada pasien. 

Pemberian insentif merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kinerja 

perawat terutama di unit rawat inap karena unit ini mempunyai tanggung jawab 
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dan beban kerja yang lebih berat dari unit lainnya.  Perbedaan beban kerja unit ini 

dengan unit lain terkadang mengakibatkan adanya perbedaan dalam pemberian 

insentif dan harapan terhadap besarnya insentif. Besarnya insentif yang diterima 

oleh perawat akan memengaruhi persepsi perawat pada insentif dan kepuasan 

kerja perawat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

Pengaruh Persepsi Perawat Pada Sistem Insentif dan Kepuasan Kerja terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan rumusan pertanyaan penelitian 

ini adalah: 

a. Bagaimana perbedaan persepsi perawat pada sistem insentif, kepuasan kerja, 

dan OCB di rumah sakit X berdasarkan karakteristik responden? 

b. Bagaimana pengaruh persepsi perawat pada sistem insentif terhadap kepuasan 

kerja di rumah sakit X? 

c. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB di rumah sakit X? 

d. Bagaimana pengaruh persepsi perawat pada sistem insentif terhadap OCB di 

rumah sakit X? 

e. Bagaimana pengaruh persepsi perawat ruang rawat inap pada sistem insentif 

dan kepuasan kerja terhadap OCB pada rumah sakit X? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

a. Menganalisis perbedaan persepsi perawat pada sistem insentif, kepuasan kerja, 

dan OCB di rumah sakit X berdasarkan karakteristik responden. 

b. Menganalisis pengaruh persepsi perawat pada sistem insentif terhadap 

kepuasan kerja di rumah sakit X. 

c. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB di rumah sakit X. 

d. Menganalisis pengaruh persepsi perawat pada sistem insentif terhadap OCB di 

rumah sakit X. 

e. Menganalisis pengaruh persepsi perawat ruang rawat inap pada sistem insentif 

dan kepuasan kerja terhadap OCB pada rumah sakit X. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

a. Bagi perusahaan, hasil analisis yang ditemukan dapat memberikan masukan 

tentang gambaran persepsi perawat ruang rawat inap pada sistem insentif dan 

kepuasan kerja sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan 

kebijakan guna peningkatan OCB dalam individual anggota organisasi. 

b. Bagi akademisi, memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya mengenai 

persepsi perawat ruang rawat inap pada sistem insentif dan kepuasan kerja 

terhadap OCB. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menganalisis pengaruh persepsi perawat ruang rawat inap  

pada sistem insentif dan kepuasan kerja terhadap organizational citizenship 

behavior (OCB) pada sebuah Rumah Sakit Pemerintah di Kota Bogor. Fokus 

analisis ditekankan pada aspek-aspek persepsi perawat pada sistem insentif, 

kepuasan kerja, dan organizational citizenship behavior (OCB). 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Rumah Sakit 

Menurut World Health Organization (WHO), rumah sakit adalah bagian 

integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan 

pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan 

pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan 

pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medis. Pemerintah 

Republik Indonesia mendefinisikan rumah sakit sebagai sebuah institusi 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan serta gawat 

darurat (Pemerintah Republik Indonesia 2009). 

Pelayanan rumah sakit diatur dalam kode etik rumah sakit yang mengatur 

kewajiban rumah sakit terhadap karyawan, pasien, dan masyarakat. Rumah sakit 

mempunyai fungsi sosial, yaitu antara lain memberikan fasilitas pelayanan pasien 

tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulance 

gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi 

misi kemanusiaan (Pemerintah Republik Indonesia 2009). 

Peraturan Menteri Kesehatan (2010) No. 340/MENKES/PER/III/2010, 

berdasarkan kepemilikannya, rumah sakit di Indonesia dapat dibedakan ke dalam 

dua jenis, yaitu:  

1. Rumah sakit milik pemerintah, yang meliputi: 

a. Rumah Sakit Pusat milik Departemen Kesehatan, 

b. Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Provinsi, 

c. Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kabupaten/Kota, 

d. Rumah Sakit milik Tentara Nasional Indonesia (TNI), 

e. Rumah Sakit milik Kepolisian Republik Indonesia, 

f. Rumah Sakit milik Departemen di luar Departemen Kesehatan, termasuk 

milik Badan Usaha Milik Negara seperti Pertamina. 

2. Rumah sakit milik swasta, yang meliputi: 

a. Rumah Sakit milik Yayasan, 

b. Rumah Sakit milik Perseroan, 

c. Rumah Sakit milik Penanam Modal (Dalam Negeri dan Luar Negeri), 

d. Rumah Sakit milik Badan Hukum lain. 

Klasifikasi berdasarkan jenis pelayanan rumah sakit dibedakan menjadi 

Rumah Sakit Umum yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan 
berbagai penderita dengan berbagai jenis penyakit, memberi pelayanan diagnosis, 

dan terapi untuk berbagai kondisi medis, seperti Rumah Sakit Umum Pusat 
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