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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar BelakangMasalah 

Masalah sumber daya manusia masih menjadi sorotan bagi 

perusahaan untuk tetap bertahan di era grobalisai. Sumber daya manusia 

mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan perusahaan. Walaupun 

didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlebihan, 

tapi tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang handal kegiatan 

perusahaan tidak akan terlaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukkan 

bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus 

diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Sebagai kunci pokok, sumber 

daya manusia akan menentukan keberhasilan pelaksaan kegiatan 

perusahaan. Tuntutan perusahaan untuk memperoleh, mengembangkan, 

dan mempertahankan, sumber daya manusia yang berkualitas semakin 

mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah. 

Manajemen sumber daya manusia menganggap bahwa karyawan 

adalah kekayaan (asset) utama organisasi yang harus dikelola dengan 

baik keberadaan sumber daya manusia sangat penting bagi sebuah 

perusahaan/lembaga. Dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan 

menggunakan sumber daya manusia sehingga dapat berpungsi secara 

produktif, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu bagian dari kemajuan 

ilmu pembagunan dan teknologi, serta ilmu manajemen yang lebih 

berpokus kepada pengaturan peranan sumber daya manusia didalam 

suatu organisasi. Saat ini perusahaan/lembaga menuntut sumber daya 

manusia yang kompeten yang memiliki motivasi dan pengalaman kerja 
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yang terampil dalam menjalankan peran dan pungsinya baik untuk 

individual maupun untuk tujuan organisasi perusahan/lembaga. 

Sejalan dengan mathis dan jackson (2006: 3). Sumber daya manusia 

adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk 

memastikan penggunaan bakat manusia  secara efektif dan efisien guna 

mencapai tujuan organisasi. 

Demikian pula menurut The Chartered Istitute of Personel and 

Development (CIPD) dalam munllins (2005). Sumber daya manusia 

dinyatakan sebagai strategi perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan 

utuk mengelola manusia untuk kinerja usaha yang optimal termasuk 

kebijakan pengembangan dan proses untuk mendukung strategi. 

Dengan adanya sumber daya manusia tenaga kerja mempunyai 

peranan penting dalam organisi karena didalam sumber daya manusia 

mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pelaksana dan pungsi-

pungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, staffing, 

kepemimpinan, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan opersional 

organisasi. Tersedianya sumber daya manusia bukanlah jaminan bahwa 

organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik. Untuk itu diperlukan 

tenaga kerja yang terampil dan profesional. Sehingga dapat memberikan 

kontribusi dan kinerja yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan oleh organisasi perusahaan/lembaga tersebut. 

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dapat di capai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya. Dimana merupakan 

hasil pencapaian  seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk 

pekerjan yang bersangkutan. Kinerja karyawan berkaitan dengan adanya 

akibat yang di kendaki. Hal ini mengandung maksud bahwa pekerjan 
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yang dilakukan harus dapat menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang di 

kehendaki, yaitu hasil optimal yang dapat di capai. 

Kinerja karyawan akan baik jika karyawan telah melaksanakan 

unsur-unsur yang terdiri dari kesetian dan komitmen yang tinggi pada 

tugas yang diberikan. Kreativitas dalam pelaksanaan tugas, kerja sama 

dengan semua para karyawan, kepribadian yang baik, jujur, dan objektif 

dalam bekerja, serta tanggung jawab dalam tugasnya.  

Veithazal (2009: 309) mengemukakan bahwa “kinerja merupakan 

perilaku nyata yang di tampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja 

yang di hasilkan oleh karyawan merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya”.  

Menurut veitzhal (2009: 312) kinerja (performance) mengacu pada 

kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan 

karyawan. Kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi 

persyaratan sebuah pekerjaan. Sering di salah tafsirkan sebagai upaya 

(effor), yang mencerminkan energi yang dikeluarkan, kinerja di ukur 

dari segi hasil. 

Pegawai yang melaksanakan kinerja nya secara efektif dan efisien 

hasilnya dapat mempengaruhi peningkatan prestasi kerja organisasi 

sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan akan tercapai. Seperti 

yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi dan Sahya Anggara (2010: 189). 

Bahwa kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu 

sesuai dengan peran atau tugasnya dalam periode tertentu, yang 

dihubungkan dengan ukuran nilai atau standar periode dari organisasi 

tempat individu tersebut bekerja. 
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Kinerja pegawai merupakan salah satu dimensi yang dapat 

digunakan untuk mengukur, mengevaluasi kekuatan pegawai dalam 

bertahan serta melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap 

organisasi dimana ia bernaung. Para pegawai ditutut untuk dapat 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik, yaitu 

dengan mengoptimalkan waktu bekerja, disiplin, dan jujur agar dapat 

mencapai hasil kerja dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Seperti 

yang diungkapkan oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2007: 67), bahwa 

kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Menurut prawirosentono dalam Dulbert (2007, 3) menyatakan 

bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang  dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing, dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan 

sesuai dengan moral dan etika. Kinerja seseorang karyawan baik ia 

mempunyai keahlian (skill) yang tinggi, bersedia bekerja karena diberi 

gaji atau upah sesuai dengan perjanjian dan mempunyai harapan 

(expectation) masa depan yang baik. 

Kinerja karyawan tidak hanya dilihat dari kemampuan kerja yang 

sempurna, tetapi juga kemampuan menguasai dan mengelola diri sendiri 

serta kemampuan dalam membina hubungan dengan orang lain (Martin, 

2000: 22). Kemampuan tersebut oleh Daniel Goleman disebut dengan 

Emotional Intelligence atau kecerdasan emosi. Goleman (2000: 46) 

melalui penelitiannya mengatakan bahwa kecerdasan emosi 
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menyumbang 80 % dari faktor penentu kesuksesan sesorang, sedangkan 

20 % yang lain ditentukan oleh IQ (Intelligence Quotient). 

Penelitian memfokuskan peningkatan kinerja sumber daya manusia 

melalui faktor (individu) karyawan, yaitu kemampuan (ability). 

Kemampuan seseorang diantaranya ditentukan oleh kecerdasan yang 

dimilikinya, menurut Hawari     (2006: 36) terdapat beberapa kecerdasan 

pada diri manusia, diantaranya. Kecerdasan intelektual, kecerdasan 

emosional, kecerdasan spiritual. 

Orang mulai sadar pada saat ini bahwa tidak hanya keunggulan 

intelektual saja yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan tetapi 

diperlukan sejenis keterampilan lain untuk menjadi yang terdepan. 

Penelitian yang ditulis oleh Boyatzis (2001: 2) bahwa menemukan orang 

yang tepat dalam organisasi bukanlah hal yang mudah, karena yang 

dibutuhkan oleh suatu perusahaan bukan hanya orang yang 

berpendidikan lebih baik ataupun orang yang berbakat saja. Ada faktor-

faktor psikologis yang mendasari hubungan antara sesorang dengan 

organisasinya. Faktorfaktor psikologis yang berpengaruh pada 

kemampuan seseorang di dalam organisasi diantaranya adalah 

kemampuan mengelola diri sendiri, inisiatif, optimisme, kemampuan 

mengkoordinasi emosi dalam diri, serta melakukan pemikiran yang 

tenang tanpa terbawa emosi.  

Goleman (2001: 39) menyatakan bahwa kecerdasan emosi adalah 

kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang 

lain serta menggunakan perasaan-perasaan tersebut untuk memandu 

pikiran dan tindakan, sehingga kecerdasan emosi sangat diperlukan 

untuk sukses dalam bekerja dan menghasilkan kinerja yang menonjol 

dalam pekerjaan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Patton 
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(1998: 2) bahwa orang yang memiliki kecerdasan emosi akan mampu 

menghadapi tantangan dan menjadikan seorang manusia yang penuh 

tanggung jawab, produktif, dan optimis dalam menghadapi dan 

menyelesaikan masalah, dimana hal-hal tersebut sangat dibutuhkan di 

dalam lingkungan kerja.  

Kecerdasan emosi saat ini merupakan hal yang banyak dibicarakan 

dan diperdebatkan. Banyak penelitian yang membahas dan menjawab 

persoalan mengenai kecerdasan emosi tersebut di dalam lingkungan 

organisasi. Chermiss (1998: 1) pernah menulis dalam artikelnya 

berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya bahwa ada kemungkinan 

untuk dapat memperbaiki kemampuan emosional dan sosial seorang 

karyawan. Selain itu dalam penelitian tersebut juga ditemukan beberapa 

prinsip dalam mengaplikasikan EQ pada organisasi secara luas. 

Sistem kompetensi berdasarkan kecerdasan emosi untuk setiap 

posisi yang telah dibuat sebenarnya bisa dikembangkan untuk banyak 

fungsi dalam SDM, mulai dari rekruitmen, pelatihan dan pengembangan 

karir hingga penilaiaan kinerja. Bisa dibayangkan betapa hebatnya jika 

bisa dibangun suatu sistem manajemen sumber daya manusia yang 

mampu memotivasi karyawannya untuk mengembangkan kecerdasan 

emosinya, sehingga bukan hanya kompetensi teknis yang berkembang 

tetapi juga produktivitas dan kinerjanya ikut meningkat (Martin, 2000: 

25).  

Beberapa organisasi merujuk beberapa hasil penelitian serta praktik 

perusahaan dunia yang berhasil dalam menerapkan konsep kecerdasan 

emosi. Penelitian Boyatzis pada tahun 1999 (Martin, 2000: 26) 

menemukan bahwa beberapa konsultan dan agen penjualan yang 

memiliki skor kompetensi EQ yang tinggi ternyata menghasilkan kinerja 
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dan hasil pendapatan yang lebih baik. Laporan tambahan dari 

Hay/Mcber Research, menghasilkan riset yang menunjukan bahwa 

kecerdasan emosi ternyata mampu meningkatkan rata-rata kinerja tenaga 

penjualan (Sala, 2004: 1). Artikel yang ditulis oleh Martin       (2002: 

25) juga menjelaskan bahwa masalah kecerdasan emosi tersebut apakah 

bisa diterapkan dalam konsep manajemen yang standar dan benar-benar 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau hanya sekedar pemahaman 

yang bisa dilatih pada level kemampuan personal saja. 

Kehadiran kecerdasan emosi sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja seseorang telah mengundang pro dan kontra 

dikalangan para ahli (focus online, 2004: 1). Gordon (dalam 

focus_online, 2004: 1) adalah salah satu yang menentang pendapat 

tersebut. Ia berpendapat bahwa kecerdasan emosi lebih banyak 

berhubungan dengan kepribadian dan mood (suasana hati), sedangkan 

cara terbaik untuk meningkatkan kinerja para pekerja adalah dengan 

kemampuan analisis dan kemampuan kognitif dalam hal ini yang 

berperan adalah kecerdasan intelektualnya. 

Pendapat tersebut didukung oleh Carruso (1999: 2). Carrusso dalam 

penelitiannya mengemukakan bahwa walaupun ia mendukung 

keberadaan kecerdasan  emosi tetapi pada kenyataannya kecerdasan 

intelektual yang diukur dengan IQ masih merupakan hal yang penting 

dalam kesuksesan kerja. Tulisan mengenai masalah tersebut 

menyebutkan bahwa para ahli masih mempercayai jika seseorang 

memiliki skor IQ yang tinggi maka ia akan dapat lebih berhasil dalam 

pekerjaannya. Sejak lama orang yakin bahwa kecerdasan khususnya 

kemampuan intelektualnya merupakan suatu apparatus dari wujud 

kemampuan mental yang penting dalam melaksanakan tugas atau 
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pekerjaan (Wiramiharja, 2003: 71). Hal ini dapat dipahami karena dalam 

bekerja bukan hanya tindakan-tindakan untuk melaksanakan pekerjaan 

tetapi juga kecerdasan dalam memecahkan masalah (Schultz and 

Schultz, 1994: 82). Riggio (2000: 43) memiliki pendapat yang lain. 

Penelitian yang pernah dilakukannya menyebutkan bahwa kecerdasan 

intelektual saja tidak terlalu memadai, karena kecerdasan intelektual 

hanya suatu alat.        Hal tersebut bertentangan dengan penelitian 

Suhariadi (2002: 348). Hasil penelitian yang didapat adalah intelligensi 

berpengaruh dalam membentuk produktivitas yang efisien pada diri 

seseorang (Suhariadi, 2000: 348). 

Salah satu bentuk kecerdasan lain yang saat ini tengah popular 

adalah kecerdasan sipiritual. Kecerdasan spiritual memungkinkan 

seseorang untuk berpikir kreatif, berwawasan jauh, membuat atau 

bahkan mengubah aturan, yang membuat orang tersebut dapat bekerja 

lebih baik. Secara singkat kecerdasan spiritual mampu mengintegrasikan 

dua kemampuan lain yang sebelumnya telah disebutkan yaitu IQ dan EQ 

(Idrus, 2002: 57). 

Zohar dan Marshal (2001: 23) mengatakan bahwa kecerdasan 

spiritual mampu menjadikan manusia sebagai mahluk yang lengkap 

secara intelektual, emosional dan spiritual. Hal tersebut seperti juga 

yang ditulis oleh Mudali (2002: 3) bahwa menjadi pintar tidak hanya 

dinyatakan dengan memiliki IQ yang tinggi, tetapi untuk menjadi 

sungguh-sungguh pintar seseorang haruslah memiliki kecerdasan 

spiritual (SQ). Adlin (2002: 2) mengungkapkan pendapat yang sedikit 

berbeda dengan keduanya. Ia mengemukakan bahwa merupakan 

kekeliruan menyandingkan terminology spiritual dengan IQ ketiga 

dalam kecerdasan, apalagi mengkaitkannya dengan kinerja. Adlin dalam 
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tulisannya menyebut kecerdasan spiritual cenderung subyektif yang juga 

tidak terkait dengan agama. 

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 

mengatur tentang prinsip-prinsi pemerintahan yang baik, termasuk 

pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat yang berkualitas 

sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, membantu 

masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya, memberikan 

pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan 

status ekonomi, dan pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan 

kepentingan pribadi atau golongan. Undang undang tersebut 

mengamanatkan sikap profesionalisme pada semua lembaga 

penyelenggara pelayanan publik. Hal ini bertujuan membangun 

kepercayaan masyarakat atas pelayanan yang dilakukannya. 

Rumah Sakit Umum Daerah Soreang adalah salah satu Rumah Sakit 

Pemerintah yang berada diwilayah Kabupaten Bandung yang berdiri 

pada tahun 1996 dan merupakan pengembangan dari Puskesmas DTP 

Soreang dengan dasar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II 

Bandung Nomor: 445/4056/Tapra  tahun 1996 perihal Persetujuan 

Prinsip Peningkatan Puskesmas DTP Soreang menjadi Rumah Sakit 

Kelas D. Pada tahun 1997, RSUD Soreang ditetapkan menjadi Rumah 

Sakit Daerah Kelas C berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor: 1409/MENKES/XII/1997. 

Penetapan susunan organisasi serta pengisian jabatan dilakukan 

pada bulan Maret tahun 1999 dan bulan Agustus 2001 berdasarkan 

Perda Nomor.13/1998 dan Perda Nomor. 7/2001 serta pada tahun 2002 

dirubah kembali dengan kenaikan eselon menurut Perda Nomor. 

10/2002. Kemudian Dirubah kembali dengan penurunan eselon menurut 
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Perda Nomor 5 tahun 2008. Berdasarkan Perda tersebut, kedudukan 

Rumah Sakit Umum Daerah Soreang adalah sebagai Lembaga Teknis 

Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang 

pelayanan kesehatan, di pimpin oleh Seorang Kepala dengan sebutan 

Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Daerah melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional di 

koordinasikan dengan Dinas Kesehatan. 

Rumah Sakit Umum Daerah Soreang merupak sebuah instansi 

pemerintah daerah , yang memiliki keharusan memberikan layanan 

kesehatan terbaik, sesuai petunjuk SK Menteri Pendayaan Aparatur 

Negara Nomor: 63/KEP/M/7/2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Sesuai Kepmempan tersebut, maka setiap karyawan di rumah Sakit 

Umum Daerah Soreang harus dapat memberikan pelayanan yang prima 

sesuai standar organisasi yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar 

konsumen (masyarakat) yang menggunakan jasanya memperoleh 

kepuasan. 

Meskipun manajemen beserta karyawan Rumah Sakit Umum 

Daerah Soreang telah berusaha memberikan layana terbaik, namun 

masih terdapat ketidakpuasan di kalangan pelanggan/masyarakat, 

pengguna jasa layanan masyarakat tersebut. Hal ini berdasarkan data 

yang diperoleh dari Rumah Sakit Umum Daerah Soreang bulan Juni-

Desember tahun 2015, adanya kritik yang disampaikan oleh pasien 

kepada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang, sebagai ungkapan 

komplain terhadap kurangnya  pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Soreang 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari Rumah Sakit Umum Daerah 

Soreang, terdapat beberapa jenis komplain, yaitu komplain pasien yang 

dapat segera diatasi, dan kompalin pasien yang perlu ditindak lanjuti 

lebih insentif lagi, bulan Juni tahun 2015-bulan Desember 2015 yang 

ditujukan kepada perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 

sebagai Berikut: 
Tabel 1.1 

Data Komplain Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Soreang tahun 2015 

 

 

Bulan 

 

Jumlah Orang Yang 

Komplain 

 

Rangkuman Jenis Kompalin 

Juni 13 - Pelayanan kurang dan tidak tanggap 

- Perawat Kurang ramah 

- Kesimpang siuran informasi 

- Perawat kurang kontrol pasien 

- Kurangnya tingkat komunikasi dan 

pelayanan 

Juli 7 - Tingkat keramahan 

- Perawat kurang kontrol pasien 

- Kurangnya tingkat komunikasi dan 

pelayanan 

Agustus  9 - Tingkat keramahan perawat 

- Kesimpang siuran informasi 

September  7 - Tingkat keramahan 

- Sikap sopan, ramah ditingkatkan 

- Pelayanan kurang 

- Menyepelekan pasien 

November  15 - Tingkat keramahan 

- Pelayanan kurang 

- Penyampaian perawat kurang jelas 

Desember  10 - Pelayanan kurang dan tidak tanggap 

- Perawat Kurang ramah 

Jumlah  61 - 

Sumber: RSUD Soreang, 2015 

Sudah menjadi peraturan/standar RSUD Soreang komplain dari 

pasien setiap bulannya tidak boleh lebih dari 5 orang yang mengajukan 
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komplain, sedangkan kalau dilihat setiap bulan jumlah pasien yang 

komplain lebih dari 5 orang yang mengajukan kompalin atas pelayanan 

kinerja perawat rumah sakit. Oleh karena itu dengan adanya kompalin 

dari pasien Rumah Sakit Umum Daerah Soreang, yaitu dari bulan Juni-

Desember tahun 2015, yang berjumlah 61 orang dengan beberapa 

kompalin yang ditujukan kepada perawat rumah sakit Soreang seperti 

komplain tingkat keramahan perawat, perawat kurang kontrol terhadap 

pasien, kurangnya tingkat komunikasi dan pelayanan, kesimpang siuran 

informasi, kurang sopan, pelayanan kurang, kurang tanggap, 

penyampaian perawat kurang jelas, dan menyepelekan pasien. Sudah 

menjadi sebuah keharusan  bagi manajemen untuk terus meningkatkan 

kinerja Rumah Sakit dan meminimalisir terjadi komplain dari 

pelanggan/pasien dari Rumah Sakit tersebut. Dan tetap mengutamakan 

keramahan pelayanan terhadap pasien. 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah di Rumah Sakit Umum 

Daerah Soreang, yang merupakan sebuah Instansi Pemerintah Daerah 

yang seluruh pekerjaan di dalamnya sangat mengandalkan faktor 

manusia. Hal ini juga berkaitan dalam rangka memenuhi amanat 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang 

memberikan tanggung jawab serta pengabdian. 

Dan sesuai dengan Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah 

Soreang yaitu: mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Soreang yang 

mandiri, unggul, maju, dan berdaya saing serta amanah dan kuantitas 

Sumber Daya Manusia memberikan pelayanan kesehatan secara 

profesional dan paripurna meningkatkan pengelolaan manajemen 

Rumah Sakit secara profesional meningkatkan kemitraan dengan 

 
 



13 
 

institusi terkait di bidang pelayanan dan pendidikan kesehatan. Yang 

cukup sesuai antara obyek penelitian dengan variabel-variabel yang 

akan digunakan dalam penelitian, dimana terdapat beberapa faktor yang 

memepengaruhi kinerja karyawan khususnya bagian perawat di Rumah 

Sakit Umun Daerah Soreang. 

Dari hasil data yang diperoleh dari Rumah Sakit Umum Daerah 

Soreang diketahui bahwa jumlah karyawan yang berprofesi sebagai 

perawat yang tersebar di Rumah Sakit Umum Soreang sebanyak 187 

orang, dengan rincian 20 orang sebagai tenaga perawat ahli, 70 orang 

sebagai tenaga perawat umum, 91 sebagai perawat terampil, dan 6 orang 

sebagai tenaga perawat anastesi. 

Pada karyawan yang berprofesi sebagai perawat dapat dilihat bahwa 

masih ada dari sebagian besar perawat yang kurang bisa mengelola 

emosi mereka, yang berdampak pada pelayanan pasien tersebut dan 

selalu adanya komplain dari pasien setiap minggunya/ setiap bulannya. 

Semuanya tertulis pada buku kritik dan saran yang dimiliki Rumah Sakit 

Umum Soreang berupa kompalin yang harus di tindak lanjuti secara 

lebih intensif dan kompalin yang harus di atasi dengan segera. 

Berdasarkan uraian di atas mengenai fenomena permasalahan 

tersebut di atas maka peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh, 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap kinerja sumber 

daya manusia dalam diri karyawan Rumah Sakit Umum Daerah 

Soreang. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Peningkatan kinerja para karyawan perlu dilakukan supaya lebih 

optimal dalam bekerja dimana kinerja ditentukan juga oleh kemampuan 
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mengelola diri dalam mengontrol emosi dan kemapuan berhubungan 

dengan orang lain atau biasa disebut kecerdasan emosi, dan kecerdasan 

spiritual. 

Berdasarkan dari hasil data yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah 

Soreang, terdapat permasalahan yang ada pada karyawan yang 

berprofesi sebagai perawat, dapat dilihat dari data complain/keluhan dari 

pasien setiap bulannya. Semuanya tertulis dalam buku kritik dan saran 

yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Soreang, berupa komplain 

yang harus ditindak lanjuti secara lebih intensif dan komplain yang bisa 

di atasi dengan segera. Hal ini mengindikasikan bahwa terus 

menurunnya kinerja perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Soreang, 

sehingga perlu adanya perbaikan dan peningkatan kinerja karyawan 

dalam bekerja.  

Hal tersebut di identifikasi menjadi sebuah persoalan yang melatar 

belakangi masalah dalam penelitian ini. Peneliti berusaha mencari 

keterkaitan antara kinerja perawat/karyawan pada RSUD Soreang 

dengan kecerdasan emosional dan spiritual pada setiap perawat/ 

karyawan tersebut. Dengan demikian dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana kondisi hubungan kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual terhadap kinerja ? 

2. Bagaimana pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja ? 

3. Bagaimana pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kinerja ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagai mana yang telah 

di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui kondisi hubungan kecerdasan spiritual dan 

kecerdasan emosional terhadap kinerja. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kecerdasan emosional terhadap 

kinerja karyawan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kecerdasan spiritual terhadap 

kinerja karyawan.  

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagai mana yang telah 

di uraikan di atas, maka manpaat penelitian ini adalah untuk: 

1. Manpaat bagi perusahaan 

1) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi 

perusahaan mengenai sejauh mana pengaruh 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 

terhadap kinerja karyawan. 

2) Pimpinan rumah sakit dapat memberikan penilaian 

terhadap kinerja karyawan khususnya bagian perawat, 

setelah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 

karyawan mereka diperhatikan. 

 

2. Manpaat bagi pembaca 

Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bidang 

manajemen sumber daya manusia dan melakukan kajian atau 
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penelitian dengan pokok permasalahan yang sama, serta 

sebagai bahan masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan langsung dengan penelitian ini. 

 

3. Manpaat teoritis 

Yaitu sebagai tambahan referensi untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bidang 

manajemen sumber daya manusia. 

 

4. Kegunaan praktis  

Yaitu memberikan informasi kepada manajer 

perusahaan akan pengaruh dari EQ dan ESQ untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

 

 
 


