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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seperti kita ketahui, pada era globalisasi saat ini telah menghasilkan arus 

informasi yang selalu berputar dengan cepat dalam berbagai bidang, tak terkecuali 

dalam dunia persaingan bisnis.  (Zulfiandri, 2012). Satu hal yang harus dipahami, 

bahwa kualitas sumber daya manusia sangat menentukan kinerja suatu perusahaan. 

Menurut Hariandja (2002), sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting dalam suatu perusahaan disamping faktor yang lain seperti modal 

dan teknologi. Bagaimanapun majunya teknologi saat ini, namun faktor manusia 

tetap memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi.  

Peranan sumber daya manusia telah berkembang seiring dengan 

pekembangan zaman. Karyawan di suatu perusahaan tidak hanya diposisikan 

sebagai faktor produksi akan tetapi lebih sebagai aset perusahaan yang harus terus 

dikelola dan dikembangkan. Menurut Mello (2002), di era globalisasi perusahaan 

telah menanamkan konsep manusia sebagai aset perusahaan dan mengembangkan 

kebijakan serta program yang tepat untuk meningkatkan kualitas aset manusia. 

Apabila kualitas aset sumber daya manusia yang dimiliki suatu perusahaan baik, 

tentunya juga akan membuat kinerjanya menjadi baik pula. Sumber daya manusia 

merupakan aset yang harus diperhatikan karena sumber daya manusia adalah 

pelaksana seluruh kebijakan organisasi sehingga perlu dibekali dengan 

pengetahuan yang memadai. 

Banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja sumber daya 

manusia, diantaranya melalui kegiatan pelatihan. Menurut Mathis (2002), 

pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu 

untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Proses tersebut akan sangat 

membantu karyawan dalam melihat dan mengkaji kekurangan-kekurangan kerja 

sebelumnya sehingga karyawan tersebut mampu meningkatkan kinerjanya dalam 

bekerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Roza (2009), mengenai peranan 

pelatihan terhadap peningkatan kinerja karyawan menjelaskan bahwa pelatihan 
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dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap karyawan sehingga lebih 

efektif dalam pencapaian sasaran-sasaran program kerja ataupun tujuan perusahaan 

yang telah ditetapkan. Menurut Mangkuprawira (2004), kegiatan pelatihan 

merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta 

sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab 

dengan baik, sesuai dengan standar kerja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Khan (2009), yang dimuat dalam Global Journal of Management and Business 

Research menyatakan bahwa pelatihan dan pengembangan berpengaruh positif 

terhadap kinerja organisasi.  

Dalam persaingan ekonomi yang semakin ketat, mengkondisikan setiap 

perusahaan sektor jasa maupun manufaktur untuk dapat unggul dan mempunyai 

daya saing yang tinggi. Hal tersebut juga disadari oleh Rumah Sakit Semen Gresik 

(RSSG) sebagai penyedia layanan kesehatan milik Semen Indonesia. Dalam 

beberapa tahun belakangan ini, industri rumah sakit Indonesia telah mengalami 

perkembangan yang cukup berarti. Adapun data perkembangan jumlah rumah sakit 

dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit 

Khusus di Indonesia Tahun 2011-2015 

 (Sumber Data: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2016) 

Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah rumah sakit dari 

tahun ke tahun. Seiring dengan kenaikan jumlah rumah sakit saat ini, tentunya 

RSSG dituntut melaksanakan kegiatan pelayanan secara optimal agar dapat 
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bersaing dengan rumah sakit lainnya. Perkembangan dan kemajuan dari berbagai 

aspek, mendorong RSSG untuk dapat memberikan kualitas pelayanan kesehatan 

yang terbaik bagi masyarakat yaitu dengan melakukan pelayanan prima. Menurut 

Majid (2011), definisi pelayanan prima mengandung tiga hal pokok, yaitu adanya 

pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada pelanggan, upaya 

melayani dengan tindakan yang terbaik dan ada tujuan untuk memuaskan 

pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu. 

Sesuai dengan visi RSSG yaitu menjadi Rumah Sakit pilihan pertama yang 

berkualitas prima dan untuk dapat menciptakan pelayanan prima yang baik dalam 

menghadapi persaingan yang terjadi saat ini, maka pihak RSSG harus mampu 

memuaskan pengunjung maupun pasien.  Salah satu cara yang dilakukan untuk 

dapat memuaskan pasien maupun pengunjung dengan meningkatkan pelayanan 

prima sehingga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. RSSG 

berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya melalui 

program pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan yang 

dimaksud dalam hal ini adalah program Pelatihan Customer Service Excellent. 

Pelatihan Customer Service Excellent merupakan pelatihan mengenai pelayanan 

prima yang ditujukan bagi pegawai RSSG yang dinilai bermasalah oleh pihak 

atasan baik medis maupun non-medis, yang bertugas melayani pasien atau 

pengunjung rumah sakit. Pelatihan tersebut bertujuan agar karyawan mampu 

memberikan pelayanan prima kepada pelanggan sehingga nantinya akan tercipta 

kepuasan pelanggan. 

Suatu pelatihan dikatakan efektif jika hasil dari pelatihan tersebut dapat 

mencapai tujuan organisasi, meningkatkan kemampuan sumber daya, memuaskan 

pelanggan dan dapat meningkatkan proses-proses internal (Bramley dalam Detty, 

et al, 2009). Guna mengetahui suatu sistem pelatihan yang tepat guna dan 

memenuhi tuntutan organisasi, setiap pelatihan senantiasa dilakukan evaluasi. 

Evaluasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan obyektif tentang 

suatu program pelatihan (Sesmiarni, 2014). Informasi tersebut dapat berupa proses 

pelaksanaan program, dampak/hasil yang dicapai, efisiensi serta pemanfaatan hasil 

evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk7 mengambil 

keputusan apakah program pelatihan tersebut dilanjutkan, diperbaiki atau 
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dihentikan. Selain itu, evaluasi juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan 

program pelatihan berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan 

program pelatihan. Masih belum maksimalnya kegiatan evaluasi pelatihan akan 

berdampak sangat serius bagi perbaikan dan pengembangan pelatihan di masa yang 

akan datang (Anggraini, 2003). 

Titik lemah dalam penyelenggaraan pelatihan RSSG ada pada tahap evaluasi, 

karena evaluasi yang dilakukan oleh RSSG tidak mencakup evaluasi terhadap 

dampak pelatihan. Evaluasi pelatihan yang dilakukan oleh RSSG sejauh ini hanya 

melihat apakah pelatihan yang sudah direncanakan dapat terealisasi sesuai dengan 

biaya yang sudah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Akibatnya, umpan balik atau 

informasi yang diperoleh pihak manajemen SDM RSSG mengenai keberhasilan 

pelatihan yang telah diselenggarakan tidak lengkap.  

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai evaluasi pelatihan 

salah satunya adalah Detty, et al (2009) mengenai Evaluasi Ke-Efektifan Program 

Pelatihan “Know Your Customer & Money Laundering” Di Bank X Bandung 

dengan menggunakan model Kirkpatrick. Hasil penelitian ini menunjukkan 

evaluasi program pelatihan yang dilakukan melalui pengukuran empat level yaitu 

level 1) melihat tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap pelaksanaan pelatihan 

(reaksi), level 2) melihat perubahan pengetahuan peserta setelah selesai mengikuti 

program pelatihan (pembelajaran), level 3) melihat perilaku kerja peserta pelatihan 

setelah mereka kembali ke dalam lingkungan kerjanya (perilaku), level 4) melihat 

dampak perilaku kerja peserta pelatihan terhadap tingkat produktifitas perusahaan 

(hasil). Peneliti merasa penelitian ini dapat dilakukan menggunakan model serupa 

karena karakteristik pelatihan yang hampir sama. Selain itu menurut Detty, et al 

(2009) model Kirkpatrick ini telah banyak digunakan secara meluas karena 

kesederhanannya sehingga mudah diaplikasikan. Didukung oleh Sherazi., et al 

(2011) dalam jurnal yang berjudul “Training Need Assessment Practices in 

Corporate Sector of Pakistan” menyatakan bahwa model evaluasi Kirkpatrick 

adalah pendekatan terbaik yang digunakan untuk mengevaluasi program pelatihan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti ingin mengkaji tentang Evaluasi 

Program Pelatihan Customer Service Excellent di Rumah Sakit Semen Gresik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah:  

1. Apa respon peserta pelatihan mengenai penyelenggaraan Pelatihan 

Customer Service Excellent pada evaluasi tingkat reaksi? 

2. Apakah pada evaluasi tingkat pembelajaran terdapat perubahan 

pengetahuan peserta Pelatihan Customer Service Excellent? 

3. Apa respon atasan langsung peserta Pelatihan Customer Service 

Excellent mengenai pelayanan prima yang dilakukan oleh peserta 

Pelatihan Customer Service Excellent kepada pasien/ pelanggan sebagai 

evaluasi tingkat perilaku? 

4. Apa respon pasien/ pengunjung rumah sakit mengenai pelayanan prima 

yang dilakukan oleh peserta Pelatihan Customer Service Excellent 

sebagai evaluasi tingkat hasil? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumususan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui respon peserta pelatihan mengenai penyelenggaraan 

Pelatihan Customer Service Excellent pada evaluasi tingkat reaksi. 

2. Untuk mengetahui apakah pada evaluasi tingkat pembelajaran terdapat 

perubahan pengetahuan peserta Pelatihan Customer Service Excellent. 

3. Untuk mengetahui respon atasan langsung peserta Pelatihan Customer 

Service Excellent mengenai pelayanan prima yang dilakukan oleh peserta 

Pelatihan Customer Service Excellent kepada pasien/ pelanggan sebagai 

evaluasi tingkat perilaku. 

4. Untuk mengetahui respon pasien/ pengunjung rumah sakit mengenai 

pelayanan prima yang dilakukan oleh peserta Pelatihan Customer Service 

Excellent sebagai evaluasi tingkat hasil. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dijabarkan menjadi manfaat teoritis dan praktis, 

berikut uraiannya: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan 

untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Pihak rumah sakit mendapatkan input berupa informasi mengenai evaluasi 

program Pelatihan Customer Service Excellent bagi pegawai di RSSG pada tingkat 

reaksi, pembelajaran, perilaku dan hasil. Dengan demikian, dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan informasi untuk membuat strategi pengelolaan dalam menyusun 

berbagai program pelatihan untuk menyempurnakan program pelatihan 

sebelumnya. 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Peneliti hanya melakukan evaluasi pasca Program Pelatihan Customer 

Service Excellent 2016. 

2. Evaluasi dilakukan menggunakan model Kirkpatrick. 

  


