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ABSTRACT

The purpose of this study was to improve task performance, contextual performance and job satisfaction of Radiology 
Unit Staff, based on job characteristic, motivation and work attitude in St. Vincentius Catholic Hospital In Surabaya. 
Design of this study is a descriptive study with cross sectional approach. Unit of analysis is the Radiology unit of RKZ 
Surabaya. The results showed that skill variety related to task performance and contextual performance, skill identity 
related to task performance, contextual performance and job satisfaction, task significance related to job satisfaction, 
and autonomy related to task performance and contextual performance, Motivation is positively associated with task 
performance, contextual performance and job satisfaction. Recommendation is should be reechoing of the Hospital’s 
vision and mission and the unit’s as well, need to evaluate the (Standard Operating Procedure) SOP in Radiology Unit, 
need to evaluate job descriptions for Radiology staff, keep internal training program, related to the understanding of the 
importance of the work to other professions, need to evaluate the management system of radiology unit, need to evaluate 
the workload calculation, The criteria in recruitment should be clear that the staff radiology unit must a radiographer, 
currently there are two groups with different educational background it is necessary internal training and build a good 
team work. 
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PENDAHULUAN 

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang sangat 
khas, dari jasa pelayanan maupun dari pengunjung yang 
datang sudah menunjukkan pluralitas. Setiap profesi 
membutuhkan alat penunjang yang memiliki fungsi dan 
produk yang berbeda, serta sumber daya manusia yang 
kompeten di bidangnya, dengan demikian penilaian 
kinerja dalam sebuah rumah sakit sangat dibutuhkan. 
Unit radiologi dalam rumah sakit melayani pemeriksaan 
radiologi sesuai dengan surat rujukan dari dokter pengirim, 
baik yang berasal dari rawat inap maupun rawat jalan. 
Unit radiologi ini adalah salah satu unit penunjang medik 
yang dipimpin oleh Kepala Unit yaitu seorang dokter 
spesialis radiologi. 

Secara umum radiografer dan asisten radiografer 
melakukan hal yang sama dalam melakukan foto 
roentgen. Sudah ada Standar Operasional Prosedur 
(SOP) untuk setiap tindakan foto agar pelaksanaan foto 
ini dapat menghasilkan gambar yang bagus dan mampu 
memberikan informasi yang akurat kepada ahli radiologi 
serta perlindungan terhadap pasien maupun petugas 
dari dosis radiasi yang tidak dibutuhkan atau yang 

berlebihan. Sehingga penting menerapkan ALARA (as 
Low As Reasonable and Achievable), maksudnya adalah 
serendah mungkin dosis radiasi yang diterima pasien dan 
memberikan informasi seoptimal mungkin. 

Berdasarkan data dari unit radiologi diperoleh 
informasi bahwa jumlah pengulangan film sangat tinggi, 
tahun 2008 terdapat 9% dari 31.224 foto, tahun 2009 
terdapat 8% pengulangan dari 29.876 foto, tahun 2010 
terdapat 6% pengulangan dari 28.691 foto dan tahun 
2011 terdapat 5% pengulangan dari 29.489 foto. Jumlah 
tersebut melebihi normatif yang ditentukan oleh rumah 
sakit dan SPM no 129/Menkes/SK/II/2008 bahwa kejadian 
kegagalan pelayanan roentgen/ kerusakan foto 2%. Faktor 
penyebab pengulangan foto bisa dikarenakan mesin 
prosesor rusak atau arus listrik yang tidak stabil, film 
cacat, pasien tidak kooperatif dan kesalahan petugas. 
Dari data pencatatan film salah atau rusak menunjukkan 
bahwa penyebab terbanyak adalah petugas, maka hal 
ini dianggap sebagai suatu masalah dan alasan dari 
penelitian ini. Tingginya pengulangan foto roentgen di 
Unit Radiologi Rumah Sakit Kristen St. Vincentius A 
Paulo Surabaya, pada tahun 2008 sampai dengan 2011 
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yaitu sebesar 5%-9%. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah menyusun rekomendasi untuk meningkatkan 
kinerja (task performance, contextual performance dan 
job satisfaction) petugas unit radiologi berdasarkan 
analisis job characteristic, motivation dan work attitude 
(job involvement, organizational support) di Rumah Sakit 
Kristen St. Vincentius A Paulo Surabaya.

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah analitik observasional, 
karena penelitian ini melakukan observasi tanpa 
memberikan perlakuan. Unit analisis adalah individu 
di Unit Radiologi Rumah Sakit Kristen St. Vincentius A 
Paulo Surabaya responden dalam penelitian ini adalah 
petugas unit radiologi yang berkaitan langsung dengan 
penatalaksanaan rontgen yaitu Radiografer 7 orang dan 
Asisten Radiografer 11 orang. Dalam melaksanakan 
penelitian ini ditetapkan teknik dan prosedur pengumpulan 
data yang relevan dan tepat sehingga data yang diperoleh 
dapat dipertanggungjawabkan. Dengan teknik dan 
prosedur pengumpulan data yang tepat didapatkan 
informasi yang benar, demi perbaikan sistem. Data primer 
langsung dari sumber informasinya dengan melakukan 
observasi dan kuesioner. Observasi digunakan untuk 
mencari data task performance. Observasi dilakukan 
oleh peneliti secara langsung dan tanpa sepengetahuan 
oleh petugas yang diobservasi agar mendapatkan 
hasil yang murni. Dilakukan 9 kali observasi dengan 3 
kondisi yaitu kondisi sangat sibuk, sibuk dan tidak sibuk. 
Kuesioner untuk menggali informasi tentang karakteristik 
pekerjaan, motivasi, work attitude, performance dan job 
satisfaction petugas. Sedangkan data sekunder yaitu 
data berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Rumah 
Sakit Kristen St. Vincentius A Paulo Surabaya, yaitu buku 
pencatatan pelayanan pasien yang ada di tiap ruangan, 
buku input penggunaan film radiografi, buku catatan 
kegagalan pelayanan atau film yang rusak, buku SOP 
Radiologi, dokumen laporan pelayanan unit radiologi 
tahun 2008 sampai dengan 2011. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peranan Sumber Daya Manusia dalam 
Peningkatan Task Performance dan Contextual 
Performance 

Peranan sumber daya manusia di Unit Radiologi 
Rumah Sakit Kristen St. Vincentius A Paulo Surabaya 
dalam peningkatan kualitas produk unit radiologi, yaitu 
menekan serendah mungkin adanya pengulangan film 
radiografi. Mengurangi pengulangan dapat dilaksanakan 
dengan didasari kesadaran yang tinggi dari petugas unit 
radiologi. Peningkatan kinerja bukan saja sadar akan apa 
yang dilakukan, tetapi juga tahu kemana komitmen harus 
ditujukan. Kesadaran ini juga sangat menentukan orientasi 
atau arah tindakan yang akan dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hackman dan Oldam 
dalam (Daft, 2010) mengungkapkan bahwa dimensi 

pekerjaan inti mengidentifikasi lima dimensi skill variety, 
task identity, task significance, autonomy dan feedback 
yang menentukan potensi yang ada pada sebuah 
pekerjaan untuk memberikan motivasi kerja. Model 
karakteristik pekerjaan mengatakan bahwa jika kelima 
karakteristik inti ini dapat dirancang ke dalam sebuah 
pekerjaan, maka para pegawai akan lebih termotivasi 
dan akan menunjukkan kinerja, kualitas dan kepuasan 
yang tinggi. 

Motivasi yang positif akan pekerjaan turut 
menumbuhkan kepuasan petugas akan pekerjaan, 
sehingga semakin kecil ketidakhadiran dan kemungkinan 
mengundurkan diri, maka tingkat loyalitas karyawan 
semakin tinggi dan kinerja akan semakin baik. Motivasi 
terbentuk dari sikap karyawan dalam menghadapi situasi 
kerja. Motivasi merupakan kondisi atau energi yang 
menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju 
untuk mencapai tujuan organisasi. Sikap mental karyawan 
yang pro dan positif terhadap situasi kerja itulah yang 
memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja 
yang maksimal (Mangkunegara, 2006). 

Berdasarkan hasil FGD juga direkomendasikan 
bahwa perlu adanya pemahaman mengenai kejelasan 
tugas dan SOP yang ada agar petugas tidak hanya 
melakukan suatu prosedur sebagai kewajiban, namun 
mampu mengerti tentang tujuan dan pentingnya hasil 
pekerjaan mereka bagi orang lain (bagi pengguna jasa) 
baik profesi terkait maupun pasien. Dengan demikian 
pemahaman mengenai keragaman keterampilan yang 
dimiliki petugas, kejelasan tugas dan signifikansi tugas 
dapat menumbuhkan tanggung jawab petugas terhadap 
organisasi, yang terwujud pada keaktifan dalam pekerjaan 
dan komitmen petugas pada organisasi. 

Tabel 1.

Task Performance Petugas Unit Radiologi RKZ Surabaya

Task Performance Frekuensi %

Rendah - -

Sedang 5 27,8

Tinggi 13 72,2

Total 18 100,0

Tabel 2.

Contextual Performance Petugas Unit Radiologi RKZ 
Surabaya

Contextual 
Parformance

Frekuensi %

Rendah - -

Sedang 4 22,2

Tinggi 14 77,8

Total 18 100,0
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Adanya relasi antara task significance terhadap work 
attitude (job involvement dan organizational commitment) 
dengan mengalami kebermaknaan pekerjaan, maka 
menumbuhkan rasa puas petugas akan pekerjaannya dan 
menumbuhkan kinerja yang tinggi bagi organisasi, dengan 
demikian akan berdampak pada tingginya produktivitas. 
Demikian pula pengaruh autonomy dan motivasi dalam 
suatu pekerjaan, dengan merasa bebas dalam melakukan 
wewenang dalam pekerjaan, petugas pun merasa 
dipercaya sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan 
nyaman dan tanggung jawab. 

Upaya meningkatkan kinerja petugas Unit 
Radiologi Rumah Sakit Kristen St. Vincentius A 
Paulo Surabaya

Pada penelitian sebelumnya, Kumar, Abbas dkk 
(2011) bahwa karakteristik pekerjaan sebagai predictor 
dari kepuasan kerja dan motivasi menghasilkan relasi 
positif antara karakteristik pekerjaan terhadap hasil kerja 
individu (umumnya terdapat pada kepuasan umum, 
dan motivasi kerja). Sedangkan Jelstad (2012) pada 
penelitiannya tentang job characteristics and its outcomes 
mengungkapkan bahwa korelasi terhadap komitmen 
adalah variabel yang merefleksikan tentang reaksi 
psikologi karyawan pada pekerjaan (misalnya motivasi, 
stress dan kepuasan kerja). 

Menurut Scotter (2000) mengungkapkan relasi 
antara task performance, contextual performance dan 
job satisfaction dengan organizational commitment 
sangat konsisten. Sehingga di dalam penelitian ini 
menggambarkan bahwa Karyawan yang contextual 
performance-nya tinggi juga merasa ada kepuasan 
dalam pekerjaan dan lebih berkomitmen pada organisasi. 
Efektivitas individu akan menentukan efektivitas tim atau 
kelompok, dan efektivitas kelompok menentukan efektivitas 
organisasi (Gibson et al, 2000). Robbin & Coulter (2010) 
mengidentifikasi Model karakteristik pekerjaan menjadi 
lima dimensi pekerjaan inti, keterkaitan dan dampaknya 
terhadap produktivitas, motivasi dan kepuasan karyawan. 
Menurut Mondy (2008), para karyawan mengalami 
kompensasi intrinsik ketika pekerjaan mereka memperoleh 
nilai tinggi pada lima dimensi pekerjaan inti Variasi 
keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi 
dan umpan balik. Karakteristik tersebut menciptakan 
potensi dan peningkatan kerja, kemangkiran dan tingkat 
perputaran karyawan lebih rendah dan kepuasan karyawan 
lebih tinggi (Mondy, 2008). 

Pada penelitian ini skill variety rendah karena 
penelitian dilakukan pada satu unit sehingga variasi 
keterampilannya tidak dapat dilihat tingkat perbedaannya 
jika dibandingkan bila penelitian dilakukan pada unit yang 
memiliki skill variety yang tinggi. Namun karyawan tetap 
ikut terlibat dalam pekerjaan sesuai dengan kemampuan. 
Sehingga hubungan SV dengan JI lebih kuat dibandingkan 
antara SV dengan OC. Penelitian TI dan TS ada hubungan 
dengan JI dan OC cukup kuat sehingga masih ada 
harapan untuk meningkatkan potensi karyawan yang 

ada di Unit Radiologi Rumah Sakit Kristen St. Vincentius 
A Paulo Surabaya. 

Berdasarkan hasil FGD direkomendasikan untuk 
membangun team work yang efektif. Dalam suatu team 
work yang terdiri dari berbagai macam individu dari latar 
belakang yang berbeda, dengan keahlian yang berbeda 
maka diperlukan suatu kerja sama yang baik dan kompak 
agar tujuan organisasi dapat tercapai. Suatu kelompok 
dikatakan sebagai team work dan menghasilkan suatu 
hasil yang optimal (kinerja tim yang efektif) sangat 
dipengaruhi oleh peran individu. Tim yang terbentuk 
dari individu fleksibel memiliki anggota yang dapat 
melengkapi tugas satu sama lain. Ini jelas merupakan 
nilai tambah bagi suatu tim, karena fleksibilitas sangat 
memperbaiki kemampuan adaptasi tim dan membuat tim 
tidak tergantung hanya pada satu anggota saja. 

Empat faktor yang menyebabkan suatu team 
work dapat bekerja dengan efektif meliputi: Goal setting 
yaitu suatu kelompok kerja akan dapat secara efektif 
menghasilkan suatu tujuan apabila memiliki goal setting 
atau tujuan tim yang sama. Komitmen yaitu seberapa 
besar setiap komponen kelompok memiliki komitmen.
Effective role yaitu setiap anggota kelompok harus 
memiliki peran tersendiri dan dituntut untuk sinergis dalam 
melakukan usaha. Leadership yaitu komponen penting 
suatu kelompok akan menjadi efektif banyak dipengaruhi 
oleh kepemimpinan. Menurut Kazemak dalam Stott (1995) 
dalam Rochmah (2006:43) menyebutkan kriteria tim yang 
efektif adalah 

Mempunyai tujuan organisasi yang dapat dimengerti 
dan disetujui oleh semua anggota tim; Konflik yang ada 
harus bersifat membangun. Setiap anggota diharapkan 
terlibat secara aktif dalam proses kepemimpinan. 
Kemampuan individu dihargai. Komunikasi bersifat 
terbuka dan semua anggota tim dapat ikut berpartisipasi 
secara aktif. Semua anggota tim mendukung kebijakan 
dan prosedur organisasi. Masalah yang ada diselesaikan 
secara baik berdasarkan proses pengambilan keputusan 
yang tepat. Adanya dukungan terhadap semua kreativitas 
yang sifatnya membangun. Melakukan proses evaluasi 
secara berkala untuk mengetahui kinerja individu anggota 
tim dan kinerja tim secara keseluruhan Setiap anggota 
tim mengerti akan peranan, tanggung jawab dan batasan 
wewenang yang diberikan oleh organisasi (Scott, M., 
Swortzel & Taylor, W. N, 2005). 

Rekomendasi

Perlu sosialisasi atau penyegaran kembali tentang 
visi, misi rumah sakit dan visi, misi unit radiologi. Perlu 
evaluasi uraian tugas dan SPO di Unit Radiologi Rumah 
Sakit Kristen St. Vincentius A Paulo Surabaya. Perlu 
evaluasi job description petugas Unit Radiologi Rumah 
Sakit Kristen St. Vincentius A Paulo Surabaya. Perlu adanya 
diklat internal atau workshop yang berkaitan dengan 
pekerjaan petugas, sebagai upaya penyegaran kembali 
tentang pengetahuan, keterampilan dan pemahaman 
akan pentingnya hasil kerja petugas, sebagai upaya 
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untuk meningkatkan tanggung jawab petugas. Perlu 
mengevaluasi sistim manajemen Unit Radiologi Rumah 
Sakit Kristen St. Vincentius A Paulo Surabaya. Perlu 
menghitung ulang kebutuhan ketenagaan dan beban kerja 
Kriteria yang jelas dan harus dipenuhi dalam recruitment 
petugas unit radiologi harus seorang radiografer. Dengan 
adanya dua kelompok petugas Radiografer dan Asisten 
Radiografer, penting membangun team work yang sehat 
agar dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif. 
Untuk itu perlu character building dan penataan tenaga 
petugas Unit Radiologi Rumah Sakit Kristen St. Vincentius 
A Paulo Surabaya. 

SIMPULAN 

Variasi keterampilan petugas Unit Radiologi Rumah 
Sakit Kristen St. Vincentius A Paulo Surabaya, mayoritas 
menilai tinggi dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
variasi keterampilan tidak tergolong tinggi. Kejelasan tugas 
yang dimiliki oleh petugas Unit Radiologi Rumah Sakit 
Kristen St. Vincentius A Paulo Surabaya dinilai mayoritas 
tinggi oleh petugas sehingga dapat diartikan bahwa 
kejelasan tugas belum optimal, perlu evaluasi SPO dan 
job description. Signifikansi tugas petugas Unit Radiologi 
Rumah Sakit Kristen St. Vincentius A Paulo Surabaya 
cukup tinggi, namun ada yang merasa masih sedang, ada 
kemungkinan masih belum paham tentang tugas, tujuan 
dan pentingnya hasil kerja bagi. 

Kebebasan dalam melakukan wewenang sebagai 
petugas Unit Radiologi Rumah Sakit Kristen St. Vincentius 
A Paulo Surabaya, merasa cukup bebas dalam melakukan 
pekerjaan, sehingga merasa leluasa dalam melayani 
pasien, namun yang menilai otonomi sedang, lebih banyak 
dibandingkan dengan penilaian tinggi. Motivasi petugas 
Unit Radiologi dalam melakukan pekerjaan di Rumah Sakit 
Kristen St. Vincentius A Paulo Surabaya sudah cukup baik, 
namun masih perlu ditingkatkan, agar motivasi kerja lebih 
baik. Keaktifan atau keterlibatan petugas Unit Radiologi 
Rumah Sakit Kristen St. Vincentius A Paulo Surabaya 
sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan. Komitmen 
terhadap organisasi petugas Unit Radiologi Rumah Sakit 
Kristen St. Vincentius A Paulo Surabaya, mayoritas menilai 
tinggi namun masih perlu ditingkatkan. Task performance 
petugas Unit Radiologi Rumah Sakit Kristen St. Vincentius 
A Paulo Surabaya masih rendah, perlu ditingkatkan. 
Contextual performance petugas Unit Radiologi Rumah 

Sakit Kristen St. Vincentius A Paulo Surabaya sudah baik, 
namun belum optimal masih perlu ditingkatkan. Petugas 
Unit Radiologi Rumah Sakit Kristen St. Vincentius A Paulo 
Surabaya merasa sangat puas dengan pekerjaannya.

SARAN 

Bagi manajemen rumah sakit khususnya unit 
radiologi yaitu program input kerusakan foto harus 
ditindaklanjuti dengan evaluasi dan feedback. Sistem 
quality control dilakukan di dua tempat, yaitu pada hasil 
post expose dan di administrasi radiologi, yang dilakukan 
oleh Radiografer. Melakukan penelitian lebih lanjut tentang 
kendala yang dihadapi unit radiologi dalam hal kebijakan, 
perilaku atau sarana prasarana yang ada di Rumah Sakit 
Kristen St. Vincentius A Paulo Surabaya. Bagi peneliti 
selanjutnya, penelitian ini dilakukan dalam satu unit (unit 
radiologi), sehingga tingkat keragaman keterampilan 
kurang kelihatan karena homogen, untuk itu diusulkan 
kepada peneliti selanjutnya, untuk melakukan penelitian 
serupa dengan mengambil beberapa unit atau bagian di 
rumah sakit agar tingkat keragaman keterampilan dapat 
dilihat dan bervariatif.
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