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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Rumah sakit adalah suatu organisasi yang unik dan kompleks karena ia 

merupakan institusi yang padat karya, mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri serta fungsi-

fungsi yang khusus dalam proses menghasilkan jasa medik dan mempunyai berbagai 

kelompok profesi dalam pelayanan penderita. Pelayanan kesehatan termasuk dalam 

kategori jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan kepada 

pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan 

apapun. (Sri dan Tjahjono:2007). 

 Rumah sakit di Indonesia pada awalnya dibangun oleh dua institusi. Pertama 

adalah pemerintah dengan maksud untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat umum terutama yang tidak mampu. Kedua adalah institusi keagamaan 

yang membangun rumah sakit nirlaba untuk melayani masyarakat miskin dalam 

rangka penyebaran agama. (Muluk:2007). 

 Berdasarkan fenomena di tahun 2017, Rumah Sakit (RS) Eka Hospital 

Pekanbaru Masyarakat Pekanbaru kembali menyesalkan pelayanan BPJS Kesehatan. 

Kali ini, mereka menyayangkan pelayanan BPJS yang ada di Rumah Sakit Eka 

Hospital Pekanbaru. Bagaimana tidak, ada dugaan dipersulitnya masyarakat yang 

ingin menggunakan kartu BPJS di rumah sakit tersebut. Hal ini dikeluhkan oleh Devi 

salah seorang warga Pekanbaru saat dirinya ingin membawa orang tuanya berobat. 

1 

 



2 
 

"Tadi saya telpon ke nomor call center 0761 6989999 dan pada saat itu saya 

diarahkan untuk menghubungi nomor 0811 7689 997," kata dia kepada Riau24.com, 

Kamis 28 Desember 2017. Dia menceritakan bahwa saat dirinya menghubungi nomor 

tersebut, selama 25 menit nomor tersebut tidak bisa dihubungi. Ketika mencoba untuk 

ke dua kalinya menelpon nomor itu, masuk tidak diangkat. "Yang kedua itu tidak 

diangkatnya. Telpon lagi ke nomor pertama saya hubungi, kemudian dia jawab kalau 

mau sms tapi  balasnya jam 10 malam," lanjutnya. "Untuk mendaftar langsung tidak 

bisa, kalau mau daftar harus pakai format. Mau datang kesana tidak bisa dan harus by 

phone, jadi pas urgen kami mau gimana," lanjut dia. Dia sendiri awalnya mendapat 

rujukan untuk berobat di Eka Hospital dari dokter umum di Apotek Anda. "Jadi kalau 

sudah dapat rujukan,  katanya daftar via telpon. Makanya saya telpon nomor itu dari 

jam 8 pagi. Karena info dari pendaftaran, nomor yang 0811 itu aktif dari jam 8 pagi 

sampai jam 4 sore. Tapi respon yang didapat seperti ini," ujarnya kesal. Sampai berita 

ini diturunkan, redaksi masih berupaya untuk mendapatkan jawaban terkait masalah 

tersebut, baik dari pihak rumah sakit maupun BPJS Kesehatan. 

(sumber:http://www.riau24.com/berita/baca/82767-dipersulit-masyarakat-pekanbaru-

keluhkan-pelayanan-bpjs-eka-hospital/). 

 Oleh karena itu, kondisi seperti ini mengharuskan perusahaan untuk mampu 

memberikan pelayanan yang tepat walaupun dalam keadaan tidak sesuai prosedur, 

karena pada sisi darurat haruslah melakukan langkah yang cepat agar tidak terjadi 

yang tidak diinginkan, maka manajemen harus mampu mengelola seluruh potensi 

yang ada pada perusahaan, khususnya Rumah sakit secara efektif dan efisien. 
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 Upaya ini harus dilakukan jika perusahaan hendak mempertahankan kinerjanya 

(pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus memperoleh dana yang memadai 

bagi kelangsungan hidup organisasi). Untuk itu, ia tidak dapat mengabaikan sumber 

daya manusia yang dimiliki termasuk perhatian atas kepuasaan kinerjanya. 

Pengabaian atasnya dapat berdampak pada kinerja organisasi juga dapat berdampak 

serius pada kualitas pelayanan kesehatan. 

 Pola pikir dan cara bekerja yang baik akan menghasilkan produksi yang 

berkualitas. Selain itu,seseorang yang memegang jabatan manajerial diharapkan 

mampu memaksimalkan daya saing perusahaan dan mampu menghasilkan suatu 

kinerja manajerial. Menurut penelitian (Dewi 2013), kinerja manajerial adalah kinerja 

individu anggota organisasi  dalam kegiatan-kegiatan manajerial antara lain: 

perencanaan, investigasi, koordinasi, pengaturan staf, negosiasi, dan lain- lain. 

Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan keefektifan 

organisasi. 

 Dalam konteks tersebut, pemahaman atas budaya pada tingkat organisasi ini 

merupakan sarana terbaik bagi penyesuaian diri anggota-anggotanya, bagi orang luar 

yang terlibat (misalnya pasien dan keluarganya) dan yang berkepentingan (seperti 

investor atau instansi pemerintah terkait) maupun bagi pembentukan dan 

pengembangan budaya organisasi itu sendiri dalam mengatasi berbagai masalah yang 

sedang dan akan dihadapi. 

 Budaya organisasi yang baik tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan 

rumah sakit yang baik pula, khususnya di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru. 
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Kualitas pelayanan sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh banyak aspek salah satunya 

adalah Budaya organisasi dan cara pengorganisasiannya. Budaya organisasi sangat 

berpengaruh terhadap perilaku para anggota organisasi, sehingga jika Budaya 

organisasi suatu rumah sakit baik, maka tidak mengherankan jika anggota organisasi 

adalah orang-orang yang baik dan berkualitas pula. Budaya organisasi baik secara 

langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap komitmen organisasi 

dan kinerja. 

 Dengan asumsi bahwa setiap budaya pada masing-masing daerah adalah 

berbeda-beda, sama hal nya terhadap Budaya organisasi pada setiap organisasi yang 

tentunya berbeda-beda pula. Budaya organisasi adalah kebiasaan yang dilakukan oleh 

suatu organisasi yang bisa berdampak positif maupun negatif. 

 Akuntansi pertanggungjawaban perlu diterapkan untuk mempermudah 

penilaian kinerja manajerial. Akuntansi pertanggungjawaban diduga memiliki 

pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja manajerial. Pengaruh 

langsung tersebut adalah penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang baik akan 

membantu manajemen perusahaan untuk menilai kinerja dari setiap pusat 

pertanggungjawaban dalam rangka pengambilan keputusan dan mencapai visi-misi 

perusahaan secara menyeluruh dan maksimal. 

Selanjutnya, pengaruh tidak langsung tersebut adalah penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban yang baik dapat membantu mempermudah pekerjaan manajer 

yang sulit dalam mengambil keputusan yang harus diambilnya, sehingga 

pekerjaannya dapat diselesaikan dengan baik. Pekerjaan sulit yang dapat diselesaikan 
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dengan baik dapat membuat manajer merasa puas dalam bekerja, sehingga timbul 

motivasi dari manajer tersebut untuk terus berusaha bekerja dengan baik. Ketika 

motivasi untuk bekerja tinggi maka kinerja pun akan menjadi baik. Hal ini seperti 

yang diungkapkan Kinasih (2013) yaitu sistem akuntansi pertanggungjawaban yang 

diterapkan secara baik pada setiap bagian dapat memberikan kemudahan bagi 

pimpinan dalam pengambilan keputusan manajemen, sehingga dapat menimbulkan 

kepuasan kerja manajer karena berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan.  

Akuntansi pertanggungjawaban harus memenuhi syarat tertentu agar dapat 

terlaksana dengan baik. Menurut Mulyadi (2010) syarat akuntansi 

pertanggungjawaban yiatu: (1) Struktur Organisasi, (2) Penyusunan Anggaran, (3) 

Penggolongan Biaya,  (4) Sistem Akuntansi, dan (5) Laporan Pertanggungjawaban. 

Dilihat dari segi pengimplementasiannya di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru, 

bahwa syarat penerapan Akuntansi pertanggungjawaban sudah diterapkan.    

Menurut Kinasih (2013) apabila pekerjaan yang dibebankan kepada manajer 

dapat selesai dengan tepat dan cepat, maka dapat diartikan bahwa manajer tersebut 

memiliki semangat kerja yang tinggi. Pekerjaan yang dengan tepat dan cepat selesai 

merupakan suatu prestasi kerja yang baik. Prestasi kerja yang baik akan memberikan 

dampak yang baik pula bagi perusahaan. Oleh sebab itu manajemen perusahaan harus 

memiliki sistem yang dapat membantu pekerjaan manajer agar dapat tepat dan cepat 

selesai, sehingga dapat menumbuhkan motivasi bekerja pada manajer untuk 

berprestasi.Motivasi untuk berprestasi tersebut dapat berefek pada pencapaian tujuan 

organisasi. 
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Selain itu, perusahaan juga perlu menerapkan sistem akuntansi manajemen 

sebagai mekanisme untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku karyawan dalam 

berbagai cara yang memaksimalkan kesejahteraan organisasi dan karyawan. Sistem 

akuntansi manajemen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sistem 

penghargaan.  

 Sistem penghargaan adalah segala bentuk pengembalian baik finansial maupun 

nonfinansial yang diterima karyawan karena jasa yang disumbangkan ke perusahaan 

(Mintje,2013). Begitu juga dengan sistem penghargaan (reward) yang berbasis kinerja 

mendorong  karyawan  mengubah kecenderungan mereka dari semangat untuk 

memenuhi kepentingan diri sendiri kesemangat memenuhi kepentingan organisasi. 

 Penghargaan yang diberikan oleh perusahaan sangat mempengaruhi 

produktivitas dan tendensi para karyawan untuk tetap bersama organisasi atau 

mencari pekerjaan lainnya. Semakin besar perhatian perusahaan terhadap kebutuhan 

karyawannya maka perusahaan tersebut akan mendapat timbal balik yang sesuai, 

yaitu maksimalisasi dalam produktivitas kerja. 

 Penghargaan sangat penting untuk meningkatkan kegiatan yang produktif dan 

mengurangi kegiatan yang negatif dan diharapkan adanya penghargaan yang 

diberikan kepada individu dapat meningkatkan motivasi karyawan karena pekerjaan 

dihargai sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Penghargaan di Rumah Sakit Eka 

Hospital sangat penting karena dirumah sakit tersebut sudah berstandar internasional, 

jadi dengan pemberian penghargaan tersebut karyawan akn melakukan pekerjaan 

dengan baik dan akan meminimalisir terjadinya kesalahan. Penghargaan yang 
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diberikan berupa: gaji, tunjangan karyawan, sanjungan dan pengakuan, promosi 

jabatan, dan pemberian insentif.  

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik 

untuk menyusun skripsi dengan judul “PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, 

AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DAN SISTEM PENGHARGAAN 

(REWARD) TERHADAP KINERJA MANAJERIAL”. (STUDY PADA RUMAH 

SAKIT EKA HOSPITAL PEKANBARU). 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Manajerial? 

2. Apakah terdapat pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Kinerja 

Manajerial? 

3. Apakah terdapat pengaruh Sistem Penghargaan (Reward) terhadap Kinerja 

Manajerial? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

a. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Manajerial. 

b. Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Kinerja Manajerial. 

c. Pengaruh Sistem Penghargaan (Reward) terhadap Kinerja Manajerial. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kontribusi sebagai berikut: 

a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh 

antara Budaya Organisasi, Akuntansi Pertanggungjawaban dan Sistem 

Penghargaan (Reward) terhadap Kinerja Manajerial Rumah Sakit Eka 

Hospital Pekanbaru. 

b. Dapat menjadi referensi yang mungkin diperlukan untuk penelitian dibidang 

Akuntansi Manajemen pada masa yang akan datang. 

c. Bagi pihak Rumah Sakit, dapat menjadi referensi dalam hal peningkatan 

kualitas kinerja pelayanan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas 

dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing-masing 

BAB dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan penguraian latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Bab ini merupakan tinjuan pustaka yang memuat tentang landasan teori, 

penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian 

serta pengembangan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Merupakan bab metodologi penelitian yang meliputi objek penelitian 

dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, spesifikasi variabel, alat 

pengukuran dan pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data serta 

pembahasan hasil penelitian untuk setiap variabel yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari data penelitian yang telah 

dilakukan, inflikasi penelitian dan saran sehubungan dengan penulisan 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 


