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ABSTRAK 
 
 

Mayang Sari, 2019. Pengaruh Kompetensi, Motivasi dan Komitmen 
Terhadap Kinerja Perawat (Suatu Kasus pada RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 
Kota Bandung), Tesis Program Pascasarjana Universitas Winaya Mukti 
Program Studi Magister Manajemen. Dibawah Bimbingan Prof. Dr. H. 
Nandan Limakrisna, Ir., MM dan Dr. (c) Annisa Fitri Anggraeni, SE,. MM 

 
 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh berbagai data 
yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan sehingga dapat memperoleh 
gambaran mengenai kompetensi, motivasi, komitmen dan kinerja serta 
menganalisis pengaruh kompetensi, motivasi dan komitmen terhadap kinerja 
Perawat, baik secara simultan maupun secara parsial.  
 Metode yang digunakan adalah metode survei deskriptif dan survei 
eksplanatori. Tipe investigasi dalam penelitian ini adalah kausalitas. Unit analisis 
para Perawat RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung dengan sampel 
sebanyak 50 orang Perawat. Time horizon dalam penelitian ini adalah cross 
sectional serta metode analisis yang digunakan adalah distribusi frekuensi dan 
analisis jalur. 

Temuan dari penelitian ini adalah motivasi Perawat pada RS Paru Dr. H. 
A. Rotinsulu Kota Bandung sudah tepat, kompetensi Perawat sudah tepat; sesuai 
dengan kebutuhan, komitmen yang terjalin sudah cukup baik; kinerja Perawat 
memiliki kinerja yang tinggi. Kompetensi, motivasi dan komitmen secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja Perawat RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 
Kota Bandung. Namun secara parsial motivasi lebih dominan mempengaruhi 
kinerja Perawat daripada kompetensi dan komitmen. 

 
 
Kata Kunci: Kompetensi, Motivasi, Komitmen, Kinerja 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

Mayang Sari, 2019. Influence of competence, motivation and commitment to 
the performance of nurses (a case in the lung hospital Dr. H. A. Rotinsulu City 
of Bandung), thesis of the postgraduate Program in Winaya Mukti University, 
master of management study Program. Under the guidance of Prof. Dr. H. 
Nandan Limakrisna, Ir., MM and Dr. (c) Annisa Fitri Anggraeni, SE,. MM 
 
This research is done with the aim to obtain a variety of collected data analyzed 
and interpreted so as to result an overview of competence, motivation, 
commitment and performance and analyse the influence of competence, 
motivation and commitment to nurse performance, both simultaneously and 
partially.  
 The methods used are descriptive survey methods and exploitation 
surveys. The type of investigation in this study is causality. Lung hospital Dr. H. 
A. Rotinsulu nurses analysis Unit with samples of 50 nurses. The Time horizon in 
this study is cross sectional as well as the method of analysis used is frequency 
distribution and track analysis. 
The findings of this research are the motivation of nurses in Lung hospital Dr. H. 
A. Rotinsulu Bandung is right, the competence of nurses is appropriate; 
According to the needs, the commitment that is established is quite good; Nurse 
performance has high performance. Competence, motivation and commitment 
jointly affect the performance of Lung hospital Dr. H. A. Rotinsulu Nurse of 
Bandung. But a partial motivation is more dominant in influencing nurse 
performance than competence and commitment. 
 
Keywords: competence, motivation, commitment, performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.I.  Latar Belakang Penelitian  

Bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar, terus berupaya untuk 

membangun dirinya (nation in building) senantiasa terus melakukan perbaikan 

dalam berbagai aspek untuk mencapai tujuan yang diharapkan, walaupun bangsa 

ini sekarang tengah mengalami keterpurukan dalam berbagai dimensi. Namun 

demikian, kondisi yang ada tidak menyurutkan pemerintah untuk terus maju agar 

bangsa ini menjadi bangsa yang besar yang dipandang dalam percaturan politik 

dunia. Bangsa ini berada pada era transisi, sehingga diperlukan upaya 

transpormasi edukasi terhadap berbagai aspek dalam rangka mengejar berbagai 

ketinggalan dan menyelesaikan berbagai masalah yang sangat kompleks dan 

dinamis. Dalam konteks perubahan yang demikian cepat, maka diperkirakan 

pembangunan suatu bangsa khususnya Indonesia, akan semakin kompleks, 

dengan menuntut kecepatan, ketepatan sasaran atau tujuan serta profesionalisme 

pengabdian para pelakunya. 

Reformasi yang terjadi saat ini, tengah berkembang paradigma baru dalam 

pelaksanaan pemerintahan dengan mengakomodir tiga spirit penyelenggaraan 

pemerintahan. Ketiga spirit tersebut adalah: Pertama, spirit good government 

(pemerintahan yang baik), diantaranya dengan berpegang pada prinsip-prinsip 

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas public. Kedua, spirit otonomi daerah, 

dengan filosofisnya adalah melakukan pembagian kerja atas kewenangan dan 
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dorongan untuk menumbuhkan inisiatif lokal. Ketiga, spirit pemberdayaan 

masyarakat melalui pengaturan system atau proses yang memungkinkan 

masyarakat memiliki kemampuan untuk terlibat secara aktif, konstruktif dan 

bertanggung jawab. Oleh karena itu, paradigma pemerintahan ini bersifat 

desentralistik, sehinga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan tumbuh dan 

berkembang dari masyarakat, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati 

oleh masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, saat ini tidak semua 

aspek pembangunan yang didesentralisasikan, seperti bidang agama, hukum, 

fiscal dan pertahanan keamanan. 

Bernardin dan Russel (2003:397), mengatakan bahwa : “Officer 

performance depend on ability, effort job and opportunity of job able to assess 

from generated out put of satisfactionof job officer of it self“ (Kinerja pegawai 

tergantung pada kemampuan, usaha kerja dan kesempatan kerja yang dapat dinilai 

dari output yang ditimbulkan dari kemampuan pegawai itu sendiri). Berdasarkan 

pernyataan di atas diduga bahwa kinerja pegawai yang rendah disebabkan oleh 

ketidakmampuan pegawai dalam melaksankan pekerjaannya. Hal ini dapat 

diindikasikan dari rendahnya semangat kerja mereka, banyaknya keluhan 

mengenai pekerjaan mereka, dan kurang efektifnya pemanfaatan waktu kerja yang 

dilakukan. 

Rendahnya kinerja pada RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung 

ditemukan indikator masalah yang dipengaruhi oleh kompetensi perawat yang 

rendah, kinerja perawat saat ini cenderung kurang sesuai dengan harapan. Hal ini 

dilihat berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti (2019) masih 
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banyak terdapat pencapaian kerja di bawah standar yang telah ditentukan, serta 

prilaku kerja yang masih kurang relevan dalam pekerjaan sebagai pelayan 

masyarakat sebagai mana pada Tabel 1.1  berikut. 

Tabel 1.1. Hasil Pengukuran Kinerja Pegawai Tahun 2019 

No Ukuran Kinerja Pegawai Persentase Pegawai 
Pencapaian Target 

1 Ketercapaian target 60% 85% 
2 Efisiensi  waktu untuk mengerjakan suatu 

pekerjaan 
70% 90% 

3 Ketersediaan waktu untuk membantu teman 
sekerja 

67% 80% 

4 Ketersediaan waktu untuk berinnovasi dalam 
pekerjaan 

68% 95% 

5 Ketelitian pekerjaan 71% 95% 
6 Kerapihan hasil pekerjaan 82% 85% 

Sumber : Target Pencapaian Kinerja Pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung (2019). 
 

Nawawi (2000:97) menyatakan bahwa kinerja sumber daya manusia 

sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia itu sendiri terutama 

oleh  tingkat kemampuan kerja dalam melaksanakan pekerjaan baik yang 

diperoleh dari hasil pendidikan dan pelatihan maupun yang bersumber dari 

pengalaman kerja.  

Berdasarkan pernyataan di atas, rendahnya kinerja pegawai di lingkungan 

RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung diduga karena rendahnya kompetensi. 

Rendahnya kompetensi ini diduga karena kesalahan penempatan personil, 

akibatnya kinerja individu sangat rendah dan secara tim tidak tercipta team work 

yang baik. Gibson et al., dalam Winardi (2002:28) menjelaskan bahwa kinerja 

sumber daya manusia yang dihasilkan oleh proses pembinaan, pengembangan dan 

pengarahan tenaga kerja dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh motivasi kerja 

sumber daya manusia itu sendiri yang diartikan berbeda sesuai dengan tempat dan 

keadaan setiap orang.  
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Hal lain yang dapat menunjukkan dugaan rendahnya kompetensi pada 

pegawai adalah masih sulitnya diperoleh data yang up to date, sehingga seringkali 

data yang ditemui adalah data yang telah lampau. Gambaran tersebut dapat 

terlihat dalam tugas sehari-hari yang mereka kerjakan, dimana penyelesaian tugas-

tugas hanya ditangani oleh beberapa pegawai saja, baik secara individu maupun 

dalam tim (Observasi, 2013). Tugas-tugas cenderung terkonsentrasi pada mereka 

saja yang dinilai memiliki kompetensi dalam hal kemampuan, keterampilan dan 

kecakapan, sementara sebagian lainnya bekerja seadanya tanpa pola dan sasaran 

yang jelas. Padahal menurut Mathis & Jackson (2000 : 240) sumberdaya manusia 

yang memiliki kompetensi diantaranya mempunyai ciri : fokus terhadap 

pelanggan, berorientasi pada kerjasama tim dan hasil kerja, inovatif, memiliki 

pengalaman teknis, mampu beradaptasi dan lain-lain 

Beberapa pakar manajemen SDM berpendapat bahwa SDM yang 

berkualitas adalah SDM yang minimal memiliki empat karakteristik yaitu (1) 

memiliki compe-tency (knowledge, skill, abilities dan experience) yang memadai; 

(2) commitment pada organisasi; (3) selalu bertindak  cost - effectiveness dalam 

setiap aktivitasnya, dan (4) congruence of goals yaitu bertindak selaras antara 

tujuan pribadinya dengan tujuan organisasi (Lako dan Sumaryati, 2002) 

Kompetensi yang dimaksud adalah kepribadian yang mendalam yang 

melekat kepada seseorang serta prilaku yang dapat diprediksi pada berbagai 

keadaan dan tugas yang diberikan. Kompetensi juga bermakna  karakteristik dasar 

yang terdiri dari kemampuan (skill), pengetahuan (knowledge) serta atribut 

personal (personal attributes) lainnya yang mampu membedakan seorang yang 
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perform dan tidak perform. Artinya, inti dari kompetensi sebenarnya adalah 

sebagai alat penentu untuk memprediksi keberhasilan kerja seseorang pada suatu 

posisi. Berdasarkan definisi tersebut maka kompetensi adalah sesuatu yang 

melekat dalam diri seseorang yang hal itu dapat diukur dengan alat ukur tertentu. 

Kompetensi ini harus senantiasa melekat dalam diri seorang pemimpin agar 

pimpinan dapat dengan mudah mengarahkan, memberi semangat atau motivasi 

kepada seluruh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Kompetensi seorang 

sangat membantu dalam meningkatkan kinerja kerja pegawai. 

Rendahnya kinerja pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung selain 

karena masalah kompetensi, diduga pula karena masalah motivasi kerja. 

Kurangnya motivasi dari sebagian perawat untuk memberi konstribusi bagi 

tercapainya tujuan merupakan hal yang sering dijumpai. Gambaran tersebut 

muncul karena tingginya angka kemangkiran kerja (45%), menurunnya kesadaran 

untuk mematuhi peraturan yang berlaku (20%), seperti apel pagi dan lain-lain 

(35%). (Laporan Tahunan Pengawasan Internal, 2019). 

Motivasi dapat pula dipandang sebagai bagian integral dari pada 

administrasi untuk kepegawaian. Bertitik tolak pada pernyataan di atas, ternyata 

bukan saja kompetensi perawat RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung yang 

diduga mempengaruhi kinerja perawat, tetapi motivasi juga diduga mempengaruhi 

kinerja perawat. 

Motivasi dimaksud sebagai dorongan dari atasan untuk menimbulkan 

semangat bekerja kepada para pegawai agar bekerja sepenuh hati, sehingga 

pekerjaan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan tepat hasil dan tepat sasaran. 
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Segi lain dari pentingnya motivasi ini untuk mencapai keseimbangan antara 

kepentingan pegawai dengan kepentingan organisasi agar kinerja pegawai tumbuh 

dan mencapai sasaran maksimal. Kinerja pegawai dimaksud kemampuan pegawai 

di dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan agar hasil kerja yang dicapai sesuai 

dengan sasaran dan wewenang serta tanggungjawab yang dibebankan kepadanya 

sesuai dengan aturan dan pedoman kerja yang telah disepakatinya. 

Faktor lain yang menagakibatkan kinerja pegawai di RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandung relatif rendah masih berdasarkan observasi langsung 

terhadap perawat dilingkungan RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung 

disinyalir bahwa rendah komitmen organisasi. Hal ini diindikasikan oleh banyak 

dari perawat yang tidak mengerti dari tujuan pekerjaan, mereka kebanyakan hanya 

menjalankan rutinitas pekerjaan. Selain itu sebagian besar perawat tidak memiliki 

loyalitas yang tinggi, karena menurut sebagaian besar perawat secara karir dan 

kepangkatan akan secara otomatis sesuai dengan lamanya bekerja. Serta 

kurangnya kesadaran dari pegawai sebagi bagian dari lembaga yang harus 

melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan tanggungjawab yang melekat 

pada dirinya 

Menurut Mangkunegara  (2009:73) menyatakan bahwa ”Keberhasilan dan 

kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak ditentukan oleh tingkat 

kompetensi, motivasi dan juga komitmennya terhadap bidang yang ditekuninya. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, jelas bahwa karyawan memiliki kompetensi dan 

motivasi tanpa komitmen terhadap pekrjaannya tidak akan mampu memberikan 

keberhasilan atau kinerja yang tinggi. Dengan demikian maka kompetensi, 
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motivasi dan komitmen organisasi yang dimiliki oleh aparatur dilingkungan RS 

Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, tanpa diikuti dengan komitmennya 

dalam melaksanakan pekerjaan maka tidak akan memberikan kinerja yang baik. 

Akan tetapi jika aparaturnya memiliki komitmen maka kinerja aparatur akan 

meningkat atau tinggi. 

Berdasarkan gambaran masalah tersebut peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul: “Pengaruh Kompetensi, Motivasi dan 

Komitmen terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandung)”. 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah  

Hal menjadi kendala tidak tercapainya realisasi output yang dihasilkan 

tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, pekerjaan yang 

selesai tidak tepat waktu, kurangnya jumlah/kuantitas pekerjaan yang 

terselesaikan, dan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan tidak mengacu pada 

rencana sebelumnya. Rendahnya kinerja RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 

Bandung diduga karena rendahnya kompetensi.  

Faktor yang tidak kalah pentingnya terkait dengan kinerja  adalah motivasi 

kerja. Rendahnya kinerja pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung 

selain karena masalah kompetensi, diduga pula karena masalah motivasi kerja. 

Motivasi dapat pula dipandang sebagai bagian integral dari pada administrasi 

untuk kepegawaian. Bertitik tolak pada pernyataan di atas, ternyata bukan saja 
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kompetensi pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung yang diduga 

mempengaruhi kinerja pegawai, tetapi motivasi juga diduga mempengaruhi 

kinerja pegawai. 

Faktor lain yang mengakibatkan kinerja pegawai di RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandung relatif rendah masih berdasarkan observasi langsung 

terhadap pegawai dilingkungan RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung 

disinyalir bahwa rendah komitmen organisasi 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas,  maka problem statement ini 

adalah kinerja pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung rendah,  yang 

diduga rendahnya kompetensi dan motivasi serta komitmen. 

 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah  tersebut, maka masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini dirumuskan, sebagai berikut : 

1. Bagaimana kompetensi yang dimiliki perawat RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 

Kota Bandung; 

2. Bagaimana motivasi perawat di  RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung; 

3. Bagaimana komitmen organisasi perawat di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 

Kota Bandung; 

4. Bagaimana kinerja perawat di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung; 

5. Seberapa besar pengaruh kompetensi, motivasi dan komitmen terhadap 

kinerja perawat di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, baik secara 

simultan maupun parsial. 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan Penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 

1. Kompetensi yang dimiliki perawat RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 

Bandung; 

2. Motivasi perawat RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung; 

3. Komitmen pada organisasi di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung; 

4. Kinerja perawat di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung; 

5. Besarnya pengaruh kompetensi, motivasi dan komitmen terhadap kinerja 

perawat Pada RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, baik secara 

simultan maupun parsial; 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

A. Kegunaan ilmiah/teoritis 

Adapun kegunaan ilmiah/teoritis pada penelitian ini adalah : 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam melakukan pengembangan serta 

melatih kemampuan berfikir secara sistematis dalam teori Manajemen SDM. 

2. Sebagai bahan kajian bagi para peneliti lainnya, khususnya yang berminat 

menindaklanjuti penelitian ini dengan harapan mampu menciptakan model 

pembinaan SDM yang sesuai dengan masa sekarang dan masa yang akan 

datang. 
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B. Kegunaan ilmiah/teoritis 

Adapun kegunaan praktis pada penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan rekomendasi bagi RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung 

dalam rangka meningkatkan kinerja perawat, terutama dalam hal penciptaan 

kompetensi dan motivasi serta komitmen organisasi. 

2.  Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi institusi lain 

yang memiliki permasalahan yang sama, khususnya yang berkaitan dengan 

potensi sumber daya manusia. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA , KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Rumah Sakit  

2.1.1.1 Pengertian Rumah Sakit 

Menurut WHO (World Health Organization), 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 medik.  

Berdasarkan undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang 

dimaksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.  

2.1.1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit  

Rumah Sakit mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang 

bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya 

pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan 
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penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan 

peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.  

Untuk menyelenggarakan fungsinya, maka rumah sakit menyelenggarakan 

kegiatan:  

a. Pelayanan medis.  

b. Pelayanan dan asuhan keperawatan.  

c. Pelayanan penunjang medis dan nonmedis.  

d. Pelayanan kesehatan kemasyarakatan dan rujukan.  

e. Pendidikan, penelitian dan pengembangan.  

f. Administrasi umum dan keuangan.  

Sedangkan menurut undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, 

fungsi rumah sakit adalah:  

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan rumah sakit.  

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.  

c. Penyelenggaaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka 

peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.  

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pengaplikasian teknologi 

dalam bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan 

dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 
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2.1.1.3. Klasifikasi Rumah Sakit  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.340/Menkes/Per/III/2010, rumah sakit dapat diklasifikasikan berdasarkan 

kepemilikan, jenis pelayanan, dan kelas.  

1. Berdasarkan kepemilikan.  

Rumah sakit yang termasuk ke dalam jenis ini adalah rumah sakit pemerintah 

(pusat, provinsi, dan kabupaten), rumah sakit BUMN (ABRI), dan rumah 

sakit yang modalnya dimiliki oleh swasta (BUMS) ataupun Rumah Sakit 

milik luar negri (PMA).  

2. Berdasarkan Jenis Pelayanan.  

Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, 

dan rumah sakit khusus (misalnya rumah sakit jantung, ibu dan anak, rumah 

sakit mata, dan lain-lain).  

3. Berdasarkan Kelas.  

Rumah sakit berdasarkan kelasnya dibedakan atas rumah sakit kelas A, B 

(pendidikan dan non-pendidikan), kelas C, kelas D.  

a. Rumah sakit umum kelas A, adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas dan 

subspesialistik luas.  
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b. Rumah sakit umum kelas B, adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya sebelas 

spesialistik dan subspesialistik terbatas. \ 

c. Rumah sakit umum kelas C, adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dasar.  

d. Rumah sakit umum kelas D, adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar.  

2.1.1.4 Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Law)  

Dalam rangka melindungi penyelenggaraan rumah sakit, tenaga kesehatan 

dan melindungi pasien maka rumah sakit perlu mempunyai peraturan internal rumah 

sakit yang biasa disebut hospital by laws. Peraturan tersebut meliputi aturan-aturan 

berkaitan dengan pelayanan kesehatan, ketenagaan, administrasi dan manajemen. 

Bentuk peraturan internal rumah sakit (HBL) yang merupakan materi muatan 

pengaturan dapat meliputi antara lain: Tata tertib rawat inap pasien, identitas pasien, 

hak dan kewajiban pasien, dokter dan rumah sakit, informed consent, rekam medik, 

visum et repertum, wajib simpan rahasia kedokteran, komete medik, panitia etik 

kedokteran, panitia etika rumah sakit, hak akses dokter terhadap fasilitas rumah sakit, 

persyaratan kerja, jaminan keselamatan dan kesehatan, kontrak kerja dengan tenaga 

kesehatan dan rekanan.  

Bentuk dari Hospital by laws dapat merupakan Peraturan Rumah Sakit, 

Standar Operating Procedure (SOP), Surat Keputusan, Surat Penugasan, 
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Pengumuman, Pemberitahuan dan Perjanjian (MOU). Peraturan internal rumah sakit 

(HBL) antara rumah sakit satu dengan yang lainnya tidak harus sama materi 

muatannya, hal tersebut tergantung pada: sejarahnya, pendiriannya, kepemilikannya, 

situasi dan kondisi yang ada pada rumah sakit tersebut. Namun demikian peraturan 

internal rumah sakit tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya seperti 

Keputusan Menteri, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah dan Undang-undang. 

Dalam bidang kesehatan pengaturan tersebut harus selaras dengan Undang-undang 

nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan peraturan pelaksanaannya. 

 

2.1.2. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Pada dasarnya Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan suatu 

gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber  daya yang 

cukup potensial, yang perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi 

yang maksimal bagi organisasi maupun bagi pengembangan dirinya. 

Wahyudi (2002:9) memberikan pengertian tentang istilah sumber daya  

manusia  adalah mencakup semua energi, keterampilan, bakat dan pengetahuan 

manusia yang dipergunakan untuk tujuan produksi dan jasa yang bermanfaat. 

Sedangkan menurut Siagian (2008:10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 

suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia 

dalam organisasi. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada 

organisasi. Dengan demikian, fokus yang dipelajari MSDM ini hanyalah masalah yang 
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berhubungan dengan tenaga manusia saja. Oleh karena itu, manajemen sumber daya 

manusia adalah suatu pendekatan terhadap manajemen manusia, yang berdasarkan tiga 

prinsip dasar, hal ini sebagai mana yang dikatakan oleh Siagian (2008:13), yaitu: 

1. Sumber daya manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki oleh 

suatu organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi 

keberhasilan organisasi tersebut 

2. Keberhasilan  ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan 

dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari organisasi tersebut saling 

berhubungan dan memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan 

organisasi dan perencanaan strategis. 

3. Kultur dan nilai organisasi suasana organisasi dan perilaku manajerial yang 

berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap 

hasil pencapaian yang terbaik. Karena itu, kultur ini harus ditegakan, dari 

upaya yang terus menerus mulai dari puncak, sangat diperlukan agar kultur 

tersebut dapat diterima dan dipatuhi. 

 Sedangkan menurut Wahyudi (2002:5) menyatakan bahwa pada dasarnya 

manusia cenderung mendefinisikan “sumber daya” dengan substansi tertentu, benda 

yang nyata dapat dilihat dan diraba. Sumber daya pernah didefinisikan sebagai alat 

untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh  keuntungan dan kesempatan-

kesempatan tertentu.  Dengan kata lain “sumber daya” merupakan suatu  abstraksi 

yang mencerminkan kegiatan  manusia yang berhubungan dengan suatu fungsi. 
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 Secara singkat “sumber daya manusia” mengandung prestasi yang berkaitan 

dengan kondisi manusia pada umumnya, baik yang berasal dari dalam organisasi 

maupun yang berasal dari  luar organisasi. Namun dalam pembahasan ini kita 

memfokuskan kepada sumber daya manusia dalam pengertian sempit yaitu manusia 

di dalam organisasi. 

 Menurut Nawawi (2005:40), mengetengahkan tiga pengertian tentang sumber 

daya manusia, yaitu: 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja di lingkungan 

suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja dan karyawan). 

2. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi manusia sebagai penggerak 

organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi 

sebagai model (non material/ non financial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat 

diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan 

eksistensi organisasi. 

 

2.1.3.   Kompetensi  

Sebagai sebuah jargon baru dalam dunia sumber daya manusia, istilah 

kompetensi telah sering diucapkan dan diperbincangkan. Namun pertanyaannya, 

berapa banyak organisasi yang serius menerapkan system sumber daya manusia 

berdasarkan kompetensi secara konsisten. Berapa banyak organisasi yang telah 
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merasakan manfaat sumber daya manusia yang berdasarkan kompetensi ini. 

Meskipun system kompetensi ini sebenarnya bukan produk baru temuan baru 

dalam system sumber daya manusia, namun system ini tidak banyak dikenal apalagi 

diimplementasikan. Namun yang menjadi pertanyaan apakah yang dimaksud dengan 

kompetnsi ini? Arthur Andersen dalam Usmara (2002: 152) mendefinisikan 

kompeetnsi sebagai: “Karakteristik dasar yang terdiri dari kemampuan (skill), 

pengetahuan (knowledge), serta atribut personal (personal attributes) lainnya yang 

mampu membedakan antara orang yang perform dan tidak perform.. artinya, inti 

utama dari system atau model kompetensi ini adalah sebagai alat penentu untuk 

memprediksikan  keberhasilan kerja seseorang pada suatu posisi.. yang jelas system 

kompetensi ini berusaha untuk mengeksplorasikan lebih jauh suatu posisi, untuk 

menjawab pertanyaan pokok yaitu apa yang dimaksud dengan pengetahuan, 

keterampilan atau perilaku utama yang diperlukan untuk berhasil dalam suatu posisi 

tertentu. 

Organisasi pelayanan jasa, dimana sebagian besar rangkaian aktivitasnya 

dilakukan oleh manusia, maka tingginya kualitas pelayanan identik dengan berapa 

tinggi kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam keseluruhan proses 

pelayanan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Brown, F. William (1992: 34) 

menunjukkan bahwa kecakapan dalam melaksanakan pekerjaan, keterampilan dalam 

hubungan antar pribadi, sikap santun, bersahabat, toleransi dan sikap yang 

menyenangkan  merupakan dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang sangat penting, 
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khususnya bagi jasa yang bersifat intensif. 

Elemen yang membentuk kualitas pelayanan, beberapa ahli, melalui 

penelitian intensif berhasil menemukan unsur utama, yang bermuara kepada 

individu-individu yang ada di dalam organisasi penghasil pelayanan itu sendiri, dan 

unsur inilah yang kemudian oleh George (1995: 62) ditenggarai sebagai kompetensi, 

meniru asal katanya dalam bahasa latin “copetentia” yang berarti kesesuaian, kata-

kata kompetensi  kini mulai sering dipergunakan untuk merefleksikan kemampuan 

seseorang pada bidang-bidang tertentu, seperti komunikasi verbal, keterampilan 

potensial, pengetahuan teknis, pengendalian stress, kemampuan perencanaan dan 

kemampuan serta keterampilan pengambilan keputuasan (Dessler, 2000: 27). Guna 

mengetahui kajian, secara empiris serta studi literatur tentang kompetensi pada 

peneliti terdahulu, berikut disampaikan berbagai definisi kompetensi menurut para 

ahli peneliti uraikan di bawah ini 

Boutler and Snell (1999: 21) mengemukakan bahwa: 

Kompetensi adalah sesuatu yang sangat erat berkaitan dan berpotensi pada 
pembentukan performansi seseorang dibandingkan dengan kepandaian atau 
bakat yang dimiliki oleh orang tersebut. 

 
 Berdasarkan pendapat diatas bahwa pegawai yang mempunyai kompetensi 

dapat mengembangkan prestasinya sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan 

organisasi, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Gilmore and Carson 

(1996: 42) mengemukakan tentang kompetnsi bahwa: 

Kompetensi adalah sesuatu yang mendasari karakteristik seseorang yang 
terdiri dari motif, bakat, keterampilan, serta aspek-aspek yang berkaitan 
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dengan peran social, atau ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang. 
 

Berdasarkan ungkapan di atas bahwa seseorang yang mempunyai keterampilan 

terutama dalan hal kepemimpinan dapat mengembangkan kariernya untuk mengatur 

suatu organisasi. 

Selanjutnya Boyatzis  dalam Herton (2000: 308) mengemukakan bahwa: 

Kompetensi adalah karakteristik utama dari seseorang atau individu yang 
berhubungan dengan efektivitas atau keahlian di dalam melaksanakan 
pekerjaannya. 

 
 Davis (2002: 299) mengemukakan tentang kompetensi sebagai berikut: 

Kompetensi adalah cerminan dari keterampilan dan pengetahuan seseorang, 
khususnya yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan yang 
banyak dibutuhkan oleh dunia usaha melalui penurunan biaya serta 
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan dengan biaya yang 
lebih rendah/more for less. 
 

 Gambaran secara singkat kompetensi sebagaimana dijelaskan di atas tersebut 

akan sangat bermanfaat, mengingat pendapat para ahli yang diperoleh melalui 

berbagai riset, studi dan eksperimen tersebut akan mampu memberikan gambaran 

yang jauh lebih akurat bagi kepentingan penulisan tesis ini dalam melakukan 

pendekatan terhadap aspek-aspek kritis yang akan dijadikan sebagai acuan dalam 

mengungkap peran penting kompetensi personil sebagai salah satu variable dalam 

pembentukan kinerja. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Gronroos et.al pada tahun 1990 

(Johnston,Ivancevich dan Donely Jr, 1995: 55) menunjukkan bahwa setidaknya 

terdapat 6 kriteria yang dipergunakan untuk mengukur tingkatan kualitas atas suatu 
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pelayanan, masing-masing yaitu: 

1. Profesionalisme dan keterampilan pegawai 
2. Sikap dan perilaku 
3. Aksesabilitas dan kelenturan 
4. Kehandalan dan kepercayaan 
5. Pemulihan atau recovery 
6. Reputasi dan kredibilitas 

 Mac Lean (1996: 24) berhasil menemukan 4 dimensi kompetensi pribadi, 

yang selanjutnya peneliti menganggap sesuai dengan dengan masalah yang sedang 

diteliti, yaitu: 

1. Perencanaan secara optimal menyangkut kebutuhan untuk berprestasi dan 
penyusunan skala prioritas. 
2. Melakukan pengolahan tim kerja 
3. Melakukan pengelolaan diri sendiri 
4. Menggunakan kemampuan intelektual yang ada untuk melakukan 
pengambilan keputusan. 

 
Menurut Siagian (20028: 208) ada beberapa dimensi yang memperngaruhi 

terhadap pencapaian kompetensi pegawai yaitu: 

1. Buy adalah kemampuan pegawai untuk mengganti orang atau mengganti 
posisi seorang pegawai dengan yang lebih baik. Strategi buy ini  mencakup 
seleksi dan staffing. 

2. Build yaitu kemampuan pegawai untuk mambantu pegawai untuk menguasai 
sesuatu yang baru, mempelajari teknik atau metode baru dalam mengerjakan 
pekerjaannya. 

3. Borrow yaitu kemampuan pegawai untuk memberikan ide, gagasan kerangka 
kerja dan alat kepada para pegawai untuk menjadikan organisasi lebih kuat. 

4. Bounce adalah kemampuan pegawai untuk melakukan mutasi atau pergantian 
pegawai terhadap pegawai yang kurang mampu dalam mengerjakan 
pekerjaan. 

5. Bind adalah kemampuan pegawai untuk mengadakan hubungan yang erat 
dengan pegawai sehingga para pegawai tetap loyal. 

 
Berbagai pendapat para ahli yang melakukan penelitian sebelumnya, maka 
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dalam penelitian ini kompetensi pegawai akan di ukur dengan mendasarkan kepada 

beberapa karakteristik, sebagaimana yang terlihat pada tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Karakteristik Kompetensi Pegawai Menurut Para Ahli 
No Karakteristik Kompetensi Pegawai Menurut 

1 Kompleksitas keterampilan manajerial sekaligus profesional dengan tingkat 
tanggung jawab yang tinggi dari para pejabat pelaksananya 

Bergenhenegouwen 
(1997:58) 

2 Berupaya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pekerjaan Denton (1997:7) 
3 Keterampilan, pendapat/kemampuan mengkritisi permasalahan, sikap dan nilai 

yang dianut, pengetahuan, kemampuan dan kapasitas 
Gale dan Pol dalam 

Birdir (2000:205) 
4 Memiliki pola-pola pengambilan keputusan, baik dalam kontek perencanaan, 

operasional maupun yang bersifat taktikal 
Gilmore (1996:43) 

5 Berorientasi pada pencapaian prestasi Hart (1999:368) 
6 Pengetahuan profesional, orientasi kepada pelanggan, kepedulian kepada 

bisnis, kepemimpinan, dn perencanaan serta pengorganisasian 
Houtzagers (1999:29) 

7 Kedalaman pengetahuan atas keterampilan tertentu Hronec (1993:33) 
8 Keterampilan teknis, keterampilan manajerial, serta perilaku Jackson (1994:26) 
9 Keahlian dan profesionalisme yang dipergunakan dalam menjalankan suatu 

kegiatan pelayanan jasa 
Johnson (1995a:70) 

10 Mampu menempati dengan baik, bersifat spesifik, tulus hati, memiliki 
kemampuan untuk berkreasi, memiliki keterampilan mendengar dan 
menyimak secara efektif 

Nelson (1998:76) 

 
11 

Mampu bekerja secara efektif, memiliki motif, bakat, keterampilan pada 
berbagai aspek, citra diri, peran sosial dan ilmu pengetahuan tertentu 

Robotham  
(1996:27) 

Sumber : Setyo Riyanto, 2004. 

Menurut Mathis & Jackson (2001 ; 241), competency is a base 

characteristic that correlation of individual or team performance achievement. 

Kompetensi adalah karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan peningkatan 

kinerja individu atau tim. Pengelompokan kompetensi terdiri dari pengetahuan 

(knowledge),  keterampilan (skill), dan kemampuan (abilities).  

Kompetensi terlihat dan tersembunyi, mengilustrasikan bahwa ada 

kompetensi yang terlihat dan tersembunyi. Pengetahuan, lebih terlihat, dapat dikenali 

oleh banyak perusahaan dalam mencocokan orang terhadap pekerjaan. Keterampilan, 

walaupun sebagian dapat terlihat seperti keterampilan dalam membuat lembar 

pekerjaan keuangan, sebagian lain seperti keterampilan negosiasi dapat kurang 
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teridentifikasi. Akan tetapi kompetensi tersembunyi berupa kecakapan, yang 

mungkin lebih berharga, yang dapat meningkatkan kinerja. Sebagai contoh, 

kompetensi untuk membuat konsep hubungan strategis dan untuk mengatasi konflik 

interpersonal, lebih sulit diidentifikasi dan dinilai. 

Kompetensi yang ditetapkan dalam organisasi merupakan basis dari 

berbagai aspek pengembangan sumber daya yang dimiliki, yang dikondisikan 

sebagai upaya pendukung dalam pencapaian kinerja organsiasi, dengan keunggulan 

kinerja merupakan modal penting untuk mengantar organisasi mencapai tingkat 

keunggulan bersaing yang optimal dan efisien. 

Tidak seperti pendekatan tradisional untuk menganalisas pekerjaan, yang 

mengidentifikasikan tugas, pengetahuan, keterampilan yang berhubungan dengan 

suatu pekerjan, pendekatan kompetensi mempertimbangkan bagaimana pengetahuan 

dan keterampilan tersebut digunakan. Pendekatan kompetensi juga mencoba 

mengidentifikasikan. Faktor tersembunyi yang sering kali sangat penting untuk 

kinerja superior. Pendekatan kompetensi menggunakan beberapa metodologi untuk 

membantu supervisor mengidentifikasikan contoh-contoh dari apa yang mereka 

maksudkan dengan sikap dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi 

efektivitas kerja. 

Menurut Mathis & Jackson beberapa metodologi tersedia dan digunakan 

untuk menentukan kompetensi, pada umumnya dengan “behavioral event interviews” 

yaitu terdiri dari proses sebagai berikut : 
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1. Suatu sistem senior manajer mengidentifikasikan bidang-bidang hasil kinerja 

masa depan yang penting untuk rencana strategis dan bisnis dari organisasi. 

konsep ini dapat lebih luas dari pada yang digunakan dimasa lampau. 

2. Grup panel dibentuk, terdiri dari orang-orang yang berpengetahuan tentang 

pekerjaan-pekerjaan di perusahaan tersebut. Grup ini dapat beranggotakan baik 

pegawai yang berkinerja rendah maupun tinggi, supervisor, mamajer, trainer, dan 

lainnya. 

3. Seorang fasilitator dari sumber daya manusia atau seorang konsultan luar 

mewawancarai anggota panel tersebut untuk menadapatkan contoh-contoh 

spesifik dari kelakuan pekerjaan dan kehadiran sebenarnya dalam pekerjaan. 

Selama wawancara orang-orang tersebut juga ditanyai tentang pikiran dan 

perasaannya selama setiap kejadian yang digambarkan. 

4. Menggunakan kejadian-kejadian tersebut, sang fasilitator membuat uraian rinci 

dari setiap kompetensi. Fase deskriptif ini harus jelas dan spesifik, sehingga 

pegawai, supervisor, manajer dan lainnya dalam organsiasi mempunyai 

pengertian yang lebih jelas mengenai kompetensi  yang berhubungan dengan 

pekerjaan. 

5. Kompetensi-kompetensi tersebut diurutkan dan level yang dibutuhkan untuk 

mencapainya diidentifikasikan. Kemudian kompetensi dirincikan untuk setiap 

pekerjaan. 

6. Akhirnya standar kinerja diidentifikasikan dan dihubungkan dengan pekerjaan. 
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Proses seleksi, pelatihan, pendidikan dan kompetensi yang sesuai terfokus pada 

kompetensi harus dibuat dan diimplementasikan. Menurut Mathis & Jackson, 

kompetensi yang digunakan dalam organisasi bervariasi sekali 

Menurut Mathis & Jackson (2001), competency is a base characteristic that 

correlation of individual and team performance achievement.  Kompetensi adalah 

karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan peningkatan kinerja individu atau 

tim. Pengelompokkan kompetensi terdiri dari pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skill), dan kemampuan (abilities).   

Ruky (2006:57) mendefinisikan kompetensi sebagai : “kombinasi/gabungan 

dari pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan kemampuan (abilities) serta 

bakat, minat, sikap dan sistem nilai yang dituntut oleh tiap pekerjaan/ jabatan yang 

ada dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut Spencer Jr, dkk dalam Ruky, 

(2006 :105) kompetensi adalah  

”an underlying characteristic of an individual that is casually related to 
criterion-referenced effective and/or superior performance in job or situation ”. 
atau karakteristik dasar seseorang (individu) yang mempengaruhi cara berpikir 
dan bertindak, membuat generalisasi terhadap segala situasi yang dihadapi, 
serta bertahan cukup lama dalam diri manusia.  

Ruky (2006 :104-105) menyatakan, komponen-komponen atau elemen yang 

membentuk sebuah kompetensi adalah : 

1. Motif (motives). Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau 
dikehendaki seseorang, yang selanjutnya akan mengarahkan, membimbing dan 
memilih suatu perilaku tertentu terhadap sejumlah aksi dan tujuan. 

2. Karakter pribadi (traits). Karakter pribadi adalah karakteristik fisik dan reaksi 
atau respons yang dilakukan secara konsisten terhadap suatu situasi atau 
informasi. 

3. Konsep diri (self concept). Konsep diri adalah perangkat sikap, sistem nilai atau 
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citra diri yang dimiliki seseorang. 
4. Pengetahuan (knowledge). Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang 

terhadap suatu area spesifik tertentu. 
5. Keterampilan (skills). Keterampilan adalah kemampuan untuk mengerjakan 

serangkaian tugas fisik atau mental tertentu. 
 

Kompetensi yang ditetapkan di organisasi merupakan terdiri dari berbagai 

aspek pengembangan sumber daya yang dimiliki, yang dikondisikan sebagai upaya 

pendukung dalam pencapaian kinerja organsiasi, dengan keunggulan kinerja 

merupakan modal penting untk mengantar organisaasi mencapai tingkat keunggulan 

bersaing yang optimal dan efisien. 

Tidak seperti pendekatan tradisional untuk menganalisas pekerjaan, yang 

mengidentifikasikan tugas, pengetahuan, keterampilan yang berhubungan dengan 

suatu pekerjan, pendekatan kompetensi mempertimbangakan bagaimana 

pengetahuan dan keterampilan tersebut digunakan. Pendekatan kompetensi juga 

mencoba mengidentifikasikan. Faktor tersembunyi yang sering kali sangat penting 

untuk kinerja superior. Pendekatan kompetensi menggunakan beberapa metodologi 

untuk membantu supervisor mengidentifikasikan contoh-contoh dari apa yang 

mereka maksudkan dengan sikap dan bagaimana faktor-faktor tersebut 

mempengaruhi efektivitas kerja. 

Menurut Mathis & Jackson beberapa metodologi tersedia dan digunakan 

untuk menentukan kompetensi, pada umumnya dengan “behavioral event interviews” 

yaitu terdiri dari proses sebagai berikut : 

1. Suatu sistem senior manajer mengidentifikasikan bidang-bidang hasil kinerja 
masa depan yang penting untuk rencana strategis dan bisnis dari organisasi. 
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konsep ini dapat lebih luas dari pada yang digunakan dimasa lampau. 
2. Grup panel dibentuk, terdiri dari orang-orang yang berpengatahuan tentang 

pekerjaan-pekerjaan di organisasi tersebut. Grup ini dapat beranggotakan baik 
pegawai yang berkinerja rendah maupun tinggi, supervisor, mamajer, trainer, dan 
lainnya. 

3. Seorang fasilitator dari sumber daya manusia atau seorang konsultan luar 
mewawancarai anggota panel tersebut untuk mendapatkan contoh-contoh spesifik 
dari kelakuan pekerjaan dan keahlian sebenarnya dalam pekerjaan. Selama 
wawancara orang-orang tersebut juga ditanyai tentang pikiran dan perasaannya 
selama setiap kejadian yang digambarkan. 

4. Menggunakan kejadian-kejadian tersebut, sang fasilitator membuat uraian rinci 
dari setiap kompetensi. Fase deskriptif ini harus jelas dan spesifik, sehingga 
pegawai, supervisor, manajer dan lainnya dalam organsiasi mempunyai 
pengertian yang lebih jelas mengenai kompetensi  yang berhubungan dengan 
pekerjaan. 

5. Kompetensi-kompetensi tersebut diurutkan dan level yang dibutuhkan untuk 
mencapainya diidentifikasikan. Kemudian kompetensi dirincikan untuk setiap 
pekerjaan. 

6. Akhirnya standar kinerja diidentifikasikan dan dihubungkan dengan pekerjaan. 
Proses seleksi, pelatihan, pendidikan dan kompetensi yang sesuai terfokus pada 
kompetensi harus dibuat dan diimplementasikan. Menurut Mathis & Jackson, 
kompetensi yang digunakan dalam organisasi bervariasi sekali.  
 

Setiap oragansisi memiliki kompetensi yang berbeda, karena belum adanya 

peryaratan standar untuk menempati suatu posisi, serta penetuan pelatihan bagi 

sumber daya manusia belum sistematis maka aplikasi kompetensi diprioritaskan 

berdasarkan fungsi sumber daya manusia di organisasi.  

Menurut Mitrani, et al (2002); Spencer & Spencer(1993), dari pemikiran 

para ahli dapat diidentifikasikan beberapa pokok pikiran tentang kualitas yang perlu 

dimiliki orang pada eksekutif (executives), manajer (managers), dan karyawan 

(employees) dalam penelitian ini yang dibahas adalah mengenai kompetensi tingkat 

karyawan (personil). 
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Kompetensi karyawan diperlukan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang 

sesuai dengan prestasi yang diharapkan. Kompetensi tingkat karyawan meliputi : 

1. Flexibility 
Yaitu kemampuan untuk melihat perubahan sebagai suatu kesempatan yang 

menggembirakan ketimbang sebagai ancaman. 

2. Information seeking, motivation, and ability to learn 
Yaitu kemampuan mencari kesemapatan belajar tentang keahlian teknis dan 

interprsonal. 

3. Achievment motivation 
Yaitu kemampuan berinovasi sebagai peningkatan kualitas,  produktivitas. 

4. Work motivation under time pressure 
Yaitu kemampuan menahan stres dalam organisasi, dan komitment dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

5. Collaborativeness 
Yaitu kemampuan pegawai untuk bekerja secara kooperatif di dalam kelompok. 

6. Customer service orientation 
Yaitu kemampuan melayani konsumen, mengambil inisiatif dalam mengatasi 
masalah yang dihadapi konsumen. 
 

Pendapat dari Pritchard  dalam majalah Portalhr (2004), yaitu bahwa 

kompetensi sebagai kombinasi pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), kebisaan 

(abilities), karakteristik personal (personal characteristics) dan faktor-faktor 

individual lainnya yang membedakan kinerja superior dari kinerja rata-rata pada 

situasi spesifik tertentu. Ia menggaris bawahi kompetensi terkait erat dengan 

pekerjaan dan pekerja. Definisi kompetensi yang lebih sederhana diuraikan oleh 

Moulton dalam majalah Portalhr (2004), menurutnya, bagi organisasi, kompetensi 
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bisa didefinisikan sebagai kemampuan teknikal yang membedakan perusahaan 

dengan pesaing. Sementara bagi individu, kompetensi bisa didefinisikan sebagai 

kombinasi pengetahuan, keahlian, dan kebisaan yang mempengaruhi kinerja 

kerjanya. Ia mengaku, definisi kompetensi bisa sangat beragam dan berbeda dari satu 

orang ke orang lainnya. Sedangkan Sanusi dalam majalah Portalhr (2004), 

mengatakan kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan, keterampilan, perilaku, 

dan sikap yang ditampilkan oleh orang-orang yang sukses/berhasil dalam 

mengerjakan suatu tugas dengan prestasi kerja yang optimal. Dengan demikian, 

meski kalimatnya agak berbeda-beda, komponen kompetensi terdiri dari 

pengetahuan, keahlian, kebisaan, dan karakteristik personal. Seluruh komponen itu 

bersatu pada diri seseorang saat ia menyelesaikan sebuah pekerjaan/tugas ataupun 

menghadapi situasi apa saja. Artinya, orang yang punya pengetahuan saja, belum 

bisa dikatakan memiliki kompetensi, kalau ia tidak memiliki keahlian untuk 

mewujudkan pengetahuan itu.  

Masih dalam Portalhr (2004), dinyatakan bahwa  

Sebelum menentukan kompetensi yang diharapkan perusahaan terhadap para 
karyawan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan kompetensi 
perusahaan terlebih dahulu. Kompetensi tersebut sebaiknya tidak bersifat 
umum, melainkan sudah dalam bentuk kompetensi inti (core competencies). 
 

Dijelaskannya bahwa setiap perusahaan yang mengetahui secara persis 

kompetensi intinya bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan strategik. 

Terlebih pula, bila perusahaan memahami benar keberagaman kompetensi organisasi 

yang diperlukan untuk menjalankan misinya. Gabungan kompetensi inti dan 
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organisasi ini akan melahirkan kultur apa dan bagaimana organisasi berharap bisa 

beroperasi. Menurut Moulton (Portalhr, 2004) disebutkan bahwa "Kompetensi inti 

merupakan karakteristik utama dari keberhasilan organisasi". Kompetensi inti adalah 

keahlian teknikal yang membedakan organisasi dengan para pesaingnya. Kompetensi 

inti itu mencakup teknologi, strategi, metodologi atau proses yang memberikan 

keunggulan bersaing bagi sebuah organisasi. Sumberdaya organisasi yang bisa dijual 

macam uang, bangunan atau peralatan tidak termasuk di dalamnya. Hamel dan 

Prahalad mendefinisikan kompetensi inti sebagai proses pembelajaran kolektif dalam 

organisasi, khususnya bagaimana mengkoordinasikan beragam keahlian produksi 

dan mengintegrasikan beragam jenis teknologi. Oleh sebab itu, upaya memahami dan 

mengaplikasikan kompetensi organisasi sangatlah berbeda dengan aplikasi 

tradisional terhadap sumberdaya fisik. Kompetensi organisasi tidak hanya harus 

disimpan dan dirawat, melainkan juga disebarluaskan dan ditanamkan dalam 

organisasi.  Kompetensi organisasi mencerminkan daftar kompetensi yang 

menguraikan bagaimana organisasi mengharapkan karyawan menyelesaikan 

pekerjaannya. Kombinasi misi, visi, nilai, kultur, dan kompetensi inti menentukan 

cara bekerja dalam organisasi. Setiap karyawan harus mendemonstrasikan hal 

tersebut dalam berbagai aspek pekerjaan. Lazimnya, setiap perusahaan menyusun 

banyak kompetensi organisasi - idealnya 15-25 kompetensi - dalam upaya 

menjelaskan secara umum bagaimana perusahaan berharap karyawannya bertindak. 

Kompetensi yang umum dikemukakan adalah sebagai berikut: pengambilan 
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keputusan, pengambilan risiko, pengembangan relasi, pemecahan masalah, analisis, 

perhatian terhadap detil, inovasi, kelenturan, layanan pelanggan, perspektif strategik, 

kerjasama tim, dan kepemimpinan. Tersusunnya kompetensi organisasi selanjutnya 

ditindaklanjuti dengan penentuan kompetensi di tingkat individu. Di sini kompetensi 

penting untuk menjelaskan cakupan jabatan/pekerjaan. Fokusnya terletak pada 

kompetensi teknikal dan kinerja, dua hal yang sangat vital untuk sukses. Kompetensi 

kinerja individu adalah kompetensi organisasi yang diterapkan kepada setiap 

individu. Karyawan akan berjuang menerjemahkannya ke dalam aplikasi pekerjaan 

tertentu. Perjuangan bagi setiap karyawan ini diperlukan karena keahlian ini 

diterapkan secara berbeda dan seringkali tidak konsisten. Esensi kompetensi kinerja 

adalah bagaimana pekerjaan dikerjakan. Sebagai contoh, akuntan membutuhkan 

kompetensi kinerja terkait pada aspek detil dan pemecahan masalah secara analitikal. 

Sedangkan, untuk orang-orang HR, berlaku hal yang lebih fleksibel -mungkin karena 

lebih banyak berurusan dengan aspek kualitatif. 

Berdasarkan  uraian di atas, yang dimaksud kompetensi dalam penelitian ini 

adalah karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas 

kinerja individu dalam pekerjaannya dukung oleh motif, bakat, citra diri serta 

orientasi untuk selalu meningkatkan kualitas dan efisiensi dan pencapaian standar 

kinerja yang baik, antara lain melalui upaya-upaya perbaikan kemampuan 

penyelesaian persoalan, perbaikan pola pengambilan keputusan dan proses 

operasional yang cepat serta rasa tanggung jawab yang tinggi. Dimensi dari 
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kompetensi dalam penelitian ini adalah  Dimensi pengetahuan yang terdiri dari 

indicator : orientasi pencapaian standar kinerja, perhatian terhadap kualitas dan 

efisiensi kerja dan keahlian dan profesionalisme individu, Dimensi keterampilan 

yang terdiri dari indicator : keterampilan individu dan kecepatan pelayanan kepada 

masyarakat, sedangkan dimensi  kemampuan yang terdiri dari indicator : kemauan 

mengembangkan kemampuan pribadi, tanggung jawab individu dan efektivitas 

pelayanan. 

 

2.1.4.  Motivasi 

Motivasi atau dorongan dalam manajemen hanya ditujukan pada Sumber 

Daya Manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan 

bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan agar secara produktif 

berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Motivasi 

mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan agar mereka 

mau bekerja keras dan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk 

mewujudkan tujuan organisasi. Pada dasarnya organisasi bukan saja mengharapkan 

karyawan yang “mampu, cakap dan terampil”, tetapi yang penting mereka mau 

bekerja dengan giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. 

Kemampuan, kecakapan dan keterampilan karyawan tidak ada artinya bagi 

organisasi, jika mereka tidak mau bekerja keras dengan mempergunakan 

kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya. 
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Motivasi penting karena dengan motivasi ini diharapkan setiap individu 

pegawai mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi. 

Menurut Siagian (2008: 128) menyatakan: 

Motivasi adalah keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada 
bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi 
tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan ekonomis. 
 
Pengertian yang dikemukakan di atas mengandung arti bahwa pimpinan dapat 

memberikan contoh terhadap bawahan dan dapat memberikan dorongan agar 

pegawai dapat meningkatkan kinerja secara optimal, hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh: 

siagian (2008: 95) mengatakan sebagai berikut: 

Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan 
kerja seseorang,  agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan 
terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. 

 
Pengertian di atas dalam memotivasi pegawai, pimpinan hendaknya 

menyediakan peralatan, dan menciptakan suasana yang baik dan dapat memberikan 

kesempatan untuk dapat mempromosikan sehingga para pegawai dalam 

melaksanakan kerjanya dapat meningkat. Sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakakan oleh Sarwoto (1991: 136) memberikan pengertian motivasi sebagai 

berikut: 

Motivasi adalah proses pemberian motif (penggerak) bekerja para bawahan 
sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja secara ikhlas demi 
tercapainya tujuan organisasi secara efisien. 

 
Menurut Terry yang dikutip oleh Siagian (2008: 84) memberikan pengertian 

motivasi sebagai berikut: Motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri 
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seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. 

Menurut Duncan yang dikutip oleh Wahjosumidjo (1993: 178) mengartikan 

motivasi sebagai berikut: Motivasi adalah “suatu usaha saudara untuk mempengaruhi 

perilaku seseorang agar supaya mengarah tercapainya tujuan organisasi”. Usaha yang 

dilakukan untuk menumbuhkan motivasi pegawai, diarahkan pada suatu pencapaian 

tujuan organisasi tersebut. Alasannya adalah karena manusia selalu mempunyai 

kebutuhan-kebutuhan dan pemenuhan terhadap kebutuhan itu mendasari tindakan-

tindakan individu dalam organisasi. 

 Sukarna (1987: 172) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam pemberian motivasi kepada pegawai agar mau bekerja secara ikhlas mencapai 

tujuan organisasi diantara adalah sebagai berikut: 

1.  Kebutuhan-kebutuhan manusia. 
2. Kebutuhan-kebutuhan berhubungan. 
3. Kepemimpinan. 
4. Perangsang. 
5. Supervisi. 
6. Sikap dan semangat. 
7. Disiplin. 

 

Motivasi merupakan daya dorong atau kehendak batin untuk melakukan 

sesuatu yang mengarah kepada sasaran. Atas dasar itulah seseorang mau bekerja dan 

berperilaku sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu diperlukan 

seorang pimpinan organisasi yang mampu memotivasi kepada bawahannya agar 

mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 

 Siagian (2008: 105) ada beberapa hal yag perlu diperhatikan dalam 
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memotivasi pegawai agar dapat bekerja giat, bersemangat dan antusias, yaitu: 

1. Apakah yang mendorong seseorang gairah bekerja. 
2. Mengapa ada orang yang bekerja keras untuk mencapai prestasi kerja yang 
tinggi, sedangkan orang lain walaupun dia mampu, cakap dan terampil prestasi 
kerjanya rendah. 
3. Alat motivasi apa yang harus diberikan supaya karyawan bersedia bekerja 
keras. 

 

Berdasarkan batasan-batasan pengertian motivasi di atas, terlihat bahwa 

berbicara motivasi maka akan menyangkut tiga hal penting, yaitu: 

1. Pemberian motivasi akan efektif apabila terhadap bawahan yang digerakkan itu 

terdapat keyakinan bahwa dengan tercapainya berbagai sasaran organisasi maka 

tujuan pribadipun akan ikut tercapai. Faktor ini penting ditanamkan pada diri 

setiap pekerja, karena pendorong utama bagi seseorang memasuki organisasi 

tertentu ialah adanya persepsi dan harapan bahwa dengan memasuki organisasi 

tertentu itu berbagai kepentingan pribadinya akan terlindungi dan berbagai 

kebutuhannya akan terpenuhinya. 

2. Motivasi merupakan proses keterkaitan antara usaha dan pemuasan kebutuhan 

tertentu. Jadi motivasi merupakan ketersediaan untuk mengerahkan usaha tingkat 

tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi kesediaan mengerahkan 

usaha itu sangat tergantung pada kemampuan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhannya. Apabila seseorang termotivasikan maka yang bersangkutan akan 

berusaha keras untuk melakukan sesuatu. 

3. Seorang pekerja yang termotivasikan sesungguhnya berada pada suasana 

ketegangan. Untuk menghilangkan ketegangan itu mereka melakukan usaha 
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tertentu, sehingga usaha seseorang akan semakin besar apabila tingkat 

ketegangan dirasakan semakin tinggi. 

Keberhasilan seorang pimpinan dalam menggerakkan bawahannya terletak 

pada kemampuannya untuk memahami faktor-faktor motivasi tersebut sedemikian 

rupa sehingga menjadi daya pendorong yang efektif. 

 Pimpinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, 

baik organisasi pemerintahan maupun swasta, yaitu merupakan daya penggerak atau 

motornya, untuk menggerakkan orang-orang dalam bekerja sama maupun dalam 

menggerakkan sumber-sumber yang lainnya dengan alat-alat atau fasilitas yang 

tersedia dalam organisasi agar pelaksanaan tujuan itu tercapai dengan efisien dan 

efektif. Dengan kata lain suksesnya seorang pimpinan dapat dilihat dari 

kepemimpinannya yaitu menggerakkan orang-orang yang menjadi bawahan untuk 

melaksanakan kegiatan yang ditentukan sebelumnya. 

 Kesuksesan pimpinan dalam melaksanakan pekerjaan sangat tergantung 

kepada keahliannya untuk menggerakkan orang lain untuk bekerja ke arah 

tercapainya tujuan organisasi. Pimpinan berkewajiban menggerakkan orang-orang 

atau bawahannya untuk bekerja melaksanakan tugas-tugas yang diberikan 

kepadanya, maka kepemimpinan seseorang diharapkan dapat diterima dan diakui 

oleh bawahannya sesuai dengan kemampuan yang ada. 

Berdasarkan uraian tersebut yang dimiliki pegawai tidak hanya kemampuan 

atau kecakapan konseptual yaitu kemampuan untuk mengetahui kebijakan organisasi 
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secara keseluruhan dan kecakapan teknis adalah yang dimiliki pegawai tingkat 

menengah dan tingkat bawah, yang dalam kecakapan ini termasuk-kegiatan-kegiatan 

dalam menggunakan metode, proses, prosedur dan teknis yang pada umumnya 

berhubungan erat dengan alat-alat atau operasional. Akan tetapi juga mempunyai 

kecakapan kemanusiaan adalah untuk bekerja di dalam kelompok atau dengan 

kelompok, hal ini dimaksudkan untuk membangun suatu usaha motivasi di dalam 

suatu tim, dimana bertindak sebagai pimpinan. Mengingat pentingnya peranan 

pimpinan dalam kehidupan organisasi maka menjadi kewajiban utama bagi setiap 

pimpinan untuk selalu secara terus menerus berusaha mengamati, memahami dan 

mengarahkan tingkah laku bawahan. Dikatakan penting karena peran pimpinan itu 

sendiri erat kaitannya dengan bawahannya.  

 Pembawaan tentang pentingnya peranan pegawai dalam organisasi, dapatlah 

peneliti kemukakan bahwa kegiatan motivasi tidak akan berhasil tanpa adanya 

pimpinan yang memiliki sifat-sifat  kepemimpinan yang dapat menunjang 

tercapainya tujuan organisasi serta adanya dukungan dari para bawahannya,  

sehingga memberikan pengertian bahwa keberhasilan seorang pimpinan dalam 

menggerakkan para bawahan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam 

memahami latar belakang para bawahannya untuk memasuki organisasi dan berusaha 

memenuhi segala macam kebutuhannya. 

 Proses motivasi dimulai dengan kebutuhan, sehingga kebutuhan manusia 

sebagai salah satu sasaran dalam motivasi. Akan tetapi salah satu penyebab utama 
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kekomplekkan pengenalan kebutuhan manusia adalah karena setiap individu begitu 

jauh berbeda kebutuhan atau keinginan antara satu sama lainnya. Meskipun demikian 

usaha untuk menggolongkan kebutuhan dan menggambarkan bagaimana cara 

kerjanya telah dilakukan. Motivasi dapat memberikan gambaran pada pimpinan yang 

menjadikan orang-orang atau para pekerja berperilaku. Sehingga apa yang dilakukan 

pimpinan untuk memotivasi pegawai dapat dirasakan secara tepat. 

 Menurut  Maslow, dengan teori motivasinya yang membagi lima macam tipe 

dasar kebutuhan. Kelima kebutuhan hirarki Maslow yang dikutip Mangkunegara 

(2001: 152) menyatakan sebagai berikut: 

1. Fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan fisik, bernafas. 
Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat rendah atau disebut pula sebagai 
kebutuhan paling dasar. 

2. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, bahaya, 
pertentangan dan lingkungan hidup. 

3. Kebutuhan untuk merasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk diterima di kelompok, 
berafiliasi, berinteraksi dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. 

4. Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh 
orang lain. 

5. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk menggunakan 
kemampuan, skill dan potensi. Kebutuhan untuk berpendapat dan 
mengemukakan ide-ide memberi penilaian dan kritik terhadap sesuatu. 

 
Di samping kelima kebutuhan motiasi tersebut, dikemukakan pula alat 

motivasi dengan segala bentuknya haruslah mempertimbangkan situasi dan orangnya 

sebab pada hakekatnya individu adalah berbeda dengan yang lainnya. 

Menurut Sigaian (2008: 149-150) mengatakan bahwa pada dasarnya alat-alat 

motivasi yang diberikan bisa dibagi dua, yaitu: 

1. Material incentive adalah motivasi yang bersifat material sebagai imbalan 
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prestasi yang diberikan, misalnya upah, barang-barang dan lain sejenisnya. 
2. Non material incentive adalah daya dorong yang diberikan bukan berbentuk 

materi, misalnya penempatan yang tepat, latihan sistematis, piagam penghargaan, 
bintang jasa, perlakuan yang sejenis lainnya. 

 

Sementara itu jenis-jenis motivasi menurut Ranupandojo (1990: 204) 

mengemukakan tentang jenis motivasi, yaitu: 

1. Motivasi positip adalah proses untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar 
menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan cara memberikan kemungkinan 
untuk mendapatkan hadiah. 

2. Motivasi negatip adalah proses untuk mempengaruhi seseorang agar mau 
melakukan sesuatu yang kita inginkan artinya jika prestasinya kurang dari 
prestasi standar maka akan dikenakan suatu hukuman. 

 
Motivasi posistip akan memberikan rangsangan untuk meningkatkan gairah 

kerja dalam jangka waktu panjang,  sedangkan dalam motivasi negatip seringkali 

memberikan hasil yang lebih banyak berupa peningkatan produktivitas serta 

penurunan semangat dalam jangka waktu yang singkat. 

 Hakekatnya pemberian motivasi ini memperhatikan tujuan dan kebutuhan 

dari masing-masing orang yang bekerja untuk menentukan motif dari pekerjaan yang 

dilakukan oleh setiap pegawai. Siagian (2008: 134) mengemukakan prinsip-prinsip 

motivasi yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

Prinsip-prinsip motivasi tersebut dikemukakan sebagai berikut: 

1. Kondisi kerja yang menyenangkan. 
2. Perasaan diikutsertakan. 
3. Pendisiplinan yang manusiawi. 
4. Pemberian penghargaan atas pelaksanaan tugas yang baik. 
5. Kesetiaan pimpinan kepada bawahan. 
6. Promosi dan perkembangan bersama organisasi. 
7. Perhatian yang simpatik terhadap pribadi bawahannya. 
8. Keamanan kerja. 
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9. Pekerjaan yang sifatnya menarik. 
 

Selanjutnya kesembilan prinsip motivasi tersebut dijelaskan Siagian (2008: 

134) sebagai berikut: 

a. Kondisi kerja yang menyenangkan. Lingkungan kerja yang menyenangkan akan 
berpengaruh pada proses pelaksanaan kerja dengan baik karena suasana nyaman, 
konsentrasi kerja dapat tercapai sehingga pelaksanaan tugas tidak terganggu oleh 
kondisi tempat yang tidak mendukung. 

b. Perasaan diikutsertakan.Dalam suatu perusahaan tidak ada pegawai yang mau 
dikucilkan dari kelompok kerjanya. Ditinjau dari segi motivasi perasaan 
diikutsertakan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menumbuhkan 
rasa tanggungjawab di semua tingkat atau jabatan, baik dalam kelompok kerja 
operasional maupun kelompok manajerial. 

c. Pendisiplinan yang manusiawi. Setiap pegawai suatu perusahaan mengharapkan 
dalam membuat keputusan atas ketidakdisiplinan pegawai dilakukan secara 
manusiawi, dalam arti tindakan itu harus memperhatikan beberapa kriteria di 
bawah ini: 
• Dilakukan secara obyektif. 
• Hukuman yang diberikan harus setimpal dengan kesalahan yang diperbuat. 
• Tidak merendahkan martabat pegawai. 
• Bersifat mendidik para pegawai. 
• Tidak dilakukan secara emosional. 

d. Pemberian penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik. Dalam mengerjakan 
tugas pegawai membutuhkan pengarahan dari pimpinan dimana hal ini harus 
disesuaikan dengan suatu prestasi yang telah diberikan. Penghargaan-
penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang mempunyai prestasi baik 
berupa: 
• Piagam. 
• Penciptaan kenaikan pangkat. 
• Kenaikan gaji berkala. 
• Pemberian hadiah berupa barang bermanfaat dan bentuk materil lain yang 

berguna bagi pegawai yang bersangkutan. 
e. Kesetiaan pimpinan terhadap bawahan. Seorang pimpinan selalu berusaha untuk 

menunjukkan kesetiaan yang tinggi terhadap bawahannya,  seperti: menengok 
bawahan yang kena musibah, menghadiri upacara penting. 

f. Promosi dan perkembangan bersama organisasi. Dalam memberikan motivasi 
terhadap bawahan dengan cara memberikan gambaran yang jelas tentang jenjang 
karier para pegawai itu menunjukkan prestasi dan mempunyai dedikasi yang 
tinggi dalam menjalankan tugas. 

g. Perhatian yang simpatik terhadap masalah pribadi para bawahan. Pentingnya 
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perhatian pimpinan terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh 
pegawai sedikit banyak dapat dibantu. Peran serta pimpinan dan perhatian di 
dalam pemecahan suatu masalah yang terjadi pada pegawai sangat diperlukan 
mengingat masalah yang dihadapi sedikit banyaknya dapat mempengaruhi hasil 
kerja pegawai. 

h. Keamanan kerja. Terjamin seorang pegawai untuk tetap memperoleh 
pekerjaannya dan jabatannya dalam suatu organisasi selama orang tersebut dapat 
bekerja dengan baik serta berdedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. 
Hal itu juga akan menyangkut hajat hidup keluarganya, maka pegawai tersebut 
sangat membutuhkan suatu kepastian yang menyangkut masa depan pegawai, 
keamanan kerja pegawai. 

i. 9. Tugas pekerjaan yang sifatnya menarik. Mewujudkan suatu pekerjaan yang 
bersifat menarik harus adanya seorang pimpinan yang dapat menempatkan 
pegawai sesuai dengan keahlian, pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki 
oleh pegawai tersebut. 

 
Pemberian motivasi merupakan tujuan dan kebutuhan dari masing-masing 

pegawai dalam melaksanakan bekerja untuk menentukan motif dari pekerjaan yang 

dilakukan setiap pegawai. Siagian (2008 : 233) mengemukakan prinsip-prinsip 

motivasi yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja pegawai tersebut 

sebagai berikut 

a. Upah yang layak 
b. Kesempatan untuk maju 
c. Pengakuan sebagai individu 
d. Keamanan kerja 
e. Tempat kerja yang baik 
f. Penerimaan oleh kelompok 
g. Perlakuan yang wajar 
h. Pengakuan atas prestasi 

 
Dalam pembahasan yang sama, Siagian (2008:101), mengungkapkan beberapa 

faktor yang harus diperhatikan dalam pemotivasian, yaitu : 

1. Tujuan, dalam proses memotivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan 
organisasi, baru kemudian para bawahan dimotivasi ke arah tujuan tersebut. 

2. Mengetahui kepentingan, dalam proses motivasi penting mengetahui kebutuhan/ 
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keinginan karyawan dan tidak hanya melihatnya dari sudut kepentingan 
pimpinan dan perusahaan saja 

3. Komunikasi efektif, dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang 
baik dan efektif dengan bawahan. Bawahan harus mengetahui apa yang akan 
diperolehnya dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhinya supaya insentif 
itu diperolehnya. 
 

Uraian mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemotivasian di atas, 

menyiratkan bahwa dalam pemotivasian perlu dikaji hal-hal yang berkaitan dengan 

proses terjadinya motivasi dan juga mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 

kuat lemahnya motivasi, serta upaya apa saja yang dapat mendorong kekuatan 

motivasi tersebut. Dari banyak faktor yang diperhatikan dalam pemotivasian 

tersebut, terdapat hal yang sederhana yang harus dipahami manajemen,  bahwa 

“Setiap manusia/pegawai mengharapkan kompensasi dari prestasi yang diberikannya 

serta ingin memperoleh pujian, perlakuan yang baik dari atasannya”. 

Dengan demikian motivasi mempunyai peranan penting bagi seseorang 

sebagai penanggung jawab pencapaian tujuan organisasi dengan menggerakkan/ 

mengerahkan segala daya upaya semua potensi yang ada dalam organisasi termasuk 

material, alat, metode, dan moral. Integrasi manusia dengan semua potensi yang ada 

di dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efisien dan efektif. 

 Potensi yang ada dalam diri pribadi individu itu dapat  mempengaruhi pribadi 

dan tingkah laku untuk menyusun motivasi. Potensi itu didorong oleh berbagai 

kebutuhan, keinginan dan harapan, keinginan dan kemauan bekerja dapat 

ditingkatkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi potensi diri 

pegawai. 
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Dengan dasar pertimbangan ini, motivasi dapat dipertahankan untuk 

meningkatkan keefektifan kerja pegawai dengan mengantisipasi kebutuhan dan 

keinginan dasar pegawai.  

Dalam melakukan pekerjaan pegawai selalu dihadapkan oleh motif, harapan 

dan insentif. Hal ini dikemukakan oleh Sedarmayanti (2000:104) mengatakan bahwa 

: “Motivasi sebagai keseluruhan proses pemberian motif kerja kepada para bawahan 

sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya 

tujuan organisasi dengan efektif dan efisien”. 

Menurut Siagian (2008:163) teori motivasi mempunyai sub variabel yaitu  

1. Motif (Motive) 

Motif adalah suatu peransang keinginan (want) dan daya penggerak kemauan 

bekerja seseorang. Setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai.  

2. Harapan (Expectancy) 

Harapan adalah suau kesempatan yang diberikan terjadi karena perilaku untuk 

tercapainya tujuan. 

3. Insentif (Incentive) 

Insentif yaitu memotivasi (merangsang) bawahan dengan memberikan hadiah 

(imbalan) kepada mereka yang berpestasi di atas prestasi standar. Dengan 

demikian semangat kerja bawahan akan meningkat karena umumnya manusia 

senang menerima yang baik-baik saja.  

Pada sebuah organisasi pimpinan memandang teori motivasi tersebut sama 
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pentingnya untuk diketahui sebagai referensi dalam rangka melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab. Sisi pimpinan harus memahami dengan baik apa yang dapat 

memotivasi para pegawai sehingga mau melaksanakan tugasnya dengan semangat 

dan penuh gairah sehingga diharapkan meningkatkan produktivitas kerja. Di sisi lain 

pimpinan perlu mengetahui bagaimana atau dengan cara-cara dan langkah-langkah 

apa, sehingga dapat memotivasi pegawai dalam rangka meningkatkan kinerjanya. 

Apabila pegawai memiliki  motivasi kerja yang tinggi serta di dukung oleh 

kemampuan dan kecakapan kerja yang memadai, maka dapat dipastikan pegawai  

tersebut akan memberikan konstribusi yang baik bagi organisasi. 

 

2.1.5. Komitmen. 

Pengertian komitmen merujuk pada kesetiaan dan loyalitas. Komitmen 

didefinisikan sebagai kekuatan relatif dari identifikasi dan keterlibatan individu 

kepada organisasi tertentu (Armstrong, 1995 : 173). Kiesler dan Sakumura seperti 

yang dikutip oleh Salancik mengartikan komitmen sebagai ikatan antara individu dan 

tindakan perilaku. Salancik (1995 ; 284) bahkan menjelaskan bahwa kata komitmen 

diartikan sebagai suatu karakteristik intelektual, sifat pribadi seperti kejujuran, yang 

tidak dapat dimandatkan atau dipaksakan dari luar. 

Brown, Hitchcock, dan Willard (1994 :5) secara singkat mengatakan bahwa 

keterikatan karyawan dengan organisasi dibangun dan dijaga atas dasar kerelaan 

untuk saling memberi dan menerima keunggulan kompetensi dari kedua pihak. 
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Perhatian terhadap pentingnya komitmen dalam organisasi telah berkembang 

menjadi dua aliran pemikiran. Aliran pemikiran pertama adalah pendekatan dari 

kontrol ke pendekatan komitmen yang dipelopori oleh Walton, yang melihat strategi 

komitmen sebagai suatu pendekatan yang lebih bersifat imbalan pada pengelolaan 

sumber daya manusia. Menurut aliran pertama ini bahwa kinerja karyawan 

meningkat jika pendekatan yang berorientasi pada kontrol dihilangkan dalam 

mengelola karyawan dan diganti dengan strategi komitmen. Aliran pemikiran kedua 

adalah keunggulan bangsa Jepang yang telah sukses memotivasi karyawan dengan 

mendapatkan komitmen yang penuh dari karyawan terhadap nilai-nilai organisasi, 

yang mana pendekatan ini disebut juga hearts and minds approach. 

Brown, Hitchcock, dan Willard (1994 :74) menjelaskan esensi komitmen 

adalah menjadikan sasaran karyawan dan sasaran perusahaan menjadi satu dan sama. 

Keterikatan yang kuat dengan sasaran kelompok apabila sasaran-sasaran itu sangat 

selaras dengan sasaran karyawan. Mereka yang menghargai dan berpegang teguh 

kepada misi perusahaan bersedia untuk tidak hanya berusaha sepenuh hati atas nama 

perusahaan, tetapi juga berkorban bilamana itu diperlukan. Karyawan yang 

terinspirasi oleh sasaran bersama seringkali tingkat komitmennya lebih tinggi 

dibanding komitmen yang datang karena insentif finansial. 

Goleman (1999 :191) mengemukakan bahwa komitmen dibentuk oleh empat 

faktor utama, yaitu: visibilitas, ketegasan, keteguhan perilaku, dan kemauan pribadi. 

Pertama adalah visibilitas, merupakan perilaku yang dapat diamati oleh orang lain. 
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Cara sederhana untuk membuat individu mempunyai komitmen pada organisasi 

adalah dengan melihat dukungannya kepada organisasi beserta tujuan-tujuannya. 

Visibilitas harus dikombinasikan dengan ketegasan. Kedua adalah ketegasan, berarti 

individu tidak dapat menyangkal perilaku yang terjadi. Ketegasan perilaku 

tergantung pada dua faktor, ialah dapat diamati dan jelas atau tidak samar-samar. 

Kalau perilaku yang tidak dapat diamati kecuali dengan cara merujuk maka hal ini 

kurang jelas. Ketiga adalah keteguhan perilaku, yakni perilaku adalah permanen, 

tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Keempat adalah kemauan pribadi yang 

mengikat karyawan pada tindakannya, yakni tanggung jawab pribadi. 

Neale dan Northcraft (1991 :290) menyatakan tingkat kemauan dari tindakan 

berhubungan dengan (1) pilihan, (2) adanya tuntutan eksternal untuk bertindak, (3) 

adanya dasar ekstrinsik untuk bertindak, dan (4) adanya kontributor lainnya untuk 

bertindak. 

Dessler dalam Salancik (1995 : 285 ) mengatakan bahwa penciptaan 

komitmen membutuhkan suatu program yang komprehensif sehingga dia 

mempertanyakan harus mulai dari mana. Secara ringkas Dessler menguraikan 

komitmen dalam suatu rangkaian yang disebut commitment wheel (roda komitmen) 

yang terdiri dari delapan unsur pokok yang perlu dilakukan perusahaan.  

1.  Nilai-nilai yang mengutamakan manusia (people-first values).  

Untuk melembagakan nilai-nilai ini diperlukan empat langkah. 

a. Proses awal untuk menciptakan komitmen dengan meyakinkan bagaimana 
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pandangan manajemen puncak terhadap karyawan, harus meletakkan 

karyawan sebagai yang utama dalam setiap tindakan, setiap proses 

perencanaan, dan setiap keputusan bisnis yang dibuat. 

b. Nilai-nilai yang mengutamakan karyawan dibuat secara tertulis. 

c. Merekrut karyawan yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan sejak awal. 

Menyusun prosedur wawancara untuk menolak orang yang tidak mempunyai 

ketrampilan dan nilai-nilai untuk melaksanakan pekerjaan.  

d. Menterjemahkan nilai-nilai yang mengutamakan karyawan ke dalam bentuk 

tindakan. 

2. Komunikasi dua arah secara terbuka dan jujur yang membantu membangun 

kepercayaan. Untuk melaksanakan ini maka perusahaan perlu melembagakan 

prosedur-prosedur yang menjamin perlakuan yang adil bagi semua karyawan 

dalam mengatasi keluhan dan masalah-masalah disiplin. 

3. Penciptaan rasa kebersamaan di antara karyawan sebagai suatu bagian dari 

masyarakat yang kohesif dan merasa senasib. 

4. Perumusan idiologis, misi, dan nilai-nilai serta mekanisme untuk 

mengkomunikasikan nilai-nilai kepada karyawan. 

5. Merekrut karyawan yang didasarkan atas nilai dengan memilih karyawan yang 

mempunyai nilai-nilai yang sesuai dengan perusahaan. Untuk melaksanakan ini 

dengan mengklarifikasi idiologi perusahaan sehingga unsur-unsurnya dapat 

diterjemahkan ke dalam pertanyaan, ujian, atau latihan yang konkrit yang 
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merupakan bagian dari proses seleksi perusahaan. 

6. Memperjelas komitmen untuk memberikan rasa aman kerja kepada karyawan. 

Melembagakan praktek-praktek perusahaan yang memberikan kemudahan 

memperoleh rasa aman kerja pada karyawan. 

7. Menawarkan paket imbalan di atas rata-rata yang dikombinasikan dengan 

imbalan dan manfaat-manfaat lainnya. Membangun suatu paket kompensasi. 

Menekankan pada pelaporan jam kerja sendiri dibandingkan menggunakan jam 

kerja perusahaan. 

8. Berusaha melaksanakan praktek-praktek yang bertujuan untuk menjamin bahwa 

semua karyawan mempunyai peluang untuk menggunakan semua ketrampilan 

dan kemampuannya di tempat kerja. 

Dessler (2004 :153) namun seperti yang dikritisi oleh Armstrong bahwa 

dalam konsep komitmen terdapat tiga masalah utama, yaitu: (1) adanya 

penyederhanaan dalam menerima konsep komitmen sebagai suatu kerangka pikir 

yang sama (unitary frame of reference) dan ini merupakan asumsi yang tidak realistis 

karena suatu organisasi terdiri dari berbagai kepentingan manusia; (2) komitmen 

sebagai penghambat fleksibelitas, karena karyawan terikat dengan seperangkat nilai 

dan tujuan sehingga mereka tidak mampu mengatasi kebingungan dan ketidakpastian 

yang terjadi dalam kehidupan organisasi. Akibatnya, kecocokan karyawan dengan 

nilai yang dipaksakan akan menghambat pemecahan masalah yang bersifat kreatif, 

resistensi terhadap perubahan dan tingkat stres tinggi, (3) terdapat suatu keyakinan 
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nilai positif dari komitmen bahwa karyawan yang mempunyai komitmen tinggi 

berhubungan dengan tingkat perpindahan dan absensi karyawan yang rendah 

(Amstrong, 1995 : 173). 

McKinsey & Company telah mengembangkan model komitmen yang disebut 

the five key commitments model (Hersey, Blanchard, dan Johnson, 1996 :446). Grup 

konsultan ini mengatakan bahwa para manajer yang unggul dapat menciptakan kesan 

yang kuat dan positif dari orang lain karena mereka menggabungkan serangkaian 

keyakinan yang positif dengan perilaku yang positif pula. Berdasarkan model 

komitmen tersebut terdapat lima jenis komitmen yang pokok, yaitu: 

a. Komitmen Kepada Pelanggan  

Komitmen manajemen yang paling penting adalah komitmen kepada 

pelanggan. Manajer yang unggul berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik 

kepada pelanggan. Pelanggan di sini diartikan sebagai siapa saja yang seharusnya 

berhak mendapatkan manfaat dari pekerjaan yang dilakukan oleh Manajemen. 

Pengertian pelanggan di sini baik yang berada di dalam perusahaan, disebut 

pelanggan internal, maupun yang berada di luar perusahaan, disebut pelanggan 

eksternal. Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh manajer unggul yang 

menunjukkan komitmen kuat kepada pelanggan, yakni: melayani pelanggan dan 

membangun akan pentingnya pelanggan melalui (1) pada tahap awal 

mengkomunikasikan pentingnya pelanggan kepada para karyawan, (2) 

memperlakukan pelanggan sebagai prioritas yang utama, dan (3) melarang 
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memberikan komentar destruktif tentang orang yang menggunakan produk atau jasa 

kelompok kerja mereka. 

b. Komitmen Kepada Organisasi. 

Seorang manajer secara positif menunjukkan komitmennya kepada organisasi 

dalam tiga cara: (1) membangun organisasi, (2) mendukung manajemen yang lebih 

tinggi, dan (3) melaksanakan nilai-nilai dasar organisasi. 

c. Komitmen Kepada Diri Sendiri. 

Manajer yang unggul menunjukkan citra yang kuat dan positif terhadap orang 

lain. Manajer yang baik dilihat sebagai individu yang menggabungkan kekuatan 

dengan rasa rendah hati. Komitmen kepada diri sendiri dibuktikan dalam tiga 

kegiatan yang pokok: (1) menunjukkan otonomi, (2) membangun diri sebagai 

seorang manajer (karyawan), dan (3) menerima kritik yang konstruktif. 

d. Komitmen Kepada Anggota Kelompok. 

Para manajer yang unggul memperlihatkan dedikasi kepada orang yang 

bekerja untuknya. Komitmen ini menunjukkan manajer menggunakan gaya 

kepemimpinan yang tepat untuk membantu para individu agar sukses dalam 

tugasnya. Ada tiga kegiatan pokok yang menunjukkan seseorang mempunyai 

komitmen ini: (1) menunjukkan adanya pengakuan dan kepedulian yang positif, (2) 

memberikan umpan balik yang bersifat membangun, dan (3) mendorong gagasan-

gagasan yang inovatif. 

 



 51 

e. Komitmen Kepada Tugas. 

Para manajer yang sukses memberikan makna dan relevansi kepada tugas 

yang dilaksanakan. Mereka memberikan fokus dan arah, serta menjamin 

penyelesaian tugas dengan sukses. Komitmen ini dicapai dengan: (1) menjaga agar 

tetap fokus, (2) menjaga agar tetap sederhana, (3) berorientasi pada tindakan, dan (4) 

membangun akan pentingnya tugas (Hersey, Blanchard, dan Johnson (1997: :447). 

Komitmen berhubungan dengan pekerjaan dalam berbagai bentuk seperti 

pekerjaan, karir, profesional, organisasional, dan sebagainya. Dalam konteks 

pembahasan komitmen ini difokuskan pada satu konstruk komitmen organisasional. 

Komitmen organisasional didefinisikan sebagai suatu derajad identifikasi psikologis 

atau kelekatan dengan organisasi di mana karyawan bekerja. Komitmen organisasi 

berkaitan dengan faktor pribadi dan faktor organisasi. Para karyawan yang berusia 

lebih tua dan telah bekerja lebih dari dua tahun serta mempunyai kebutuhan tinggi 

untuk berprestasi adalah sangat mungkin memiliki komitmen organisasional yang 

tinggi (Hersey, Blanchard, dan Johnson (1997: :447). 

Selanjutnya, komitmen organisasional didefinisikan sebagai suatu keadaan 

yang mana seorang karyawan mengidentifikasikan diri dengan organisasi tertentu 

beserta tujuan-tujuannya dan mau menjaga keanggotaannya di dalam organisasi 

tersebut (Robbins, 2003 :142). 

Komitmen organisasional juga diartikan sebagai ikatan psikologis individu 

dengan organisasi, termasuk keterlibatan dalam pekerjaan, loyalitas, dan keyakinan 
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pada nilai-nilai organisasi. Dalam konteks ini terdapat tiga proses atau tahap dari 

komitmen: kepatuhan, identifikasi, dan internalisasi. Pertama, tahap kepatuhan 

seseorang menerima pengaruh dari orang lain agar dapat memperoleh sesuatu dari 

orang tersebut, seperti upah atau gaji. Kedua, tahap identifikasi individu menerima 

pengaruh agar supaya dapat menjaga hubungan yang menyenangkan. Karyawan 

merasa bangga berada di dalam perusahaan itu. Ketiga, tahap internalisasi individu 

menemukan bahwa nilai-nilai organisasi secara intrinsik memberi imbalan dan cocok 

dengan nilai-nilai pribadi karyawan (Reilly, 1995 :322). 

Definisi lainnya adalah komitmen organisasional diartikan sebagai suatu 

himpunan dari perasaan dan keyakinan yang dimiliki manajer tentang organisasinya 

secara keseluruhan (Jones dan Hill, 1998 :349). Siegel dan Lane (1987 :440) 

mendefinisikan komitmen organisasional sebagai kekuatan relatif identifikasi dan 

keterlibatan seorang individu dengan suatu organisasi tertentu. 

 Model komitmen organisasional terdiri dari empat kategori yang disebut 

antecedents of organizational commitments : 

1. Karakteristik pribadi.  

Komitmen organisasional umumnya lebih tinggi pada karyawan yang berusia 

lebih tua dan masa kerjanya lebih lama. Karyawan yang mempunyai nilai kerja 

instrinsik adalah lebih terikat. Sebagai suatu kelompok, karyawan wanita 

cenderung lebih terikat kepada organisasi dibandingkan dengan karyawan pria, 

dan karyawan yang kurang berpendidikan juga cenderung lebih berkomitmen 
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dibandingkan dengan karyawan yang berpendidikan tinggi, (Cheringston, 1999 

:276). 

2. Karakteristik pekerjaan.  

Komitmen organisasional cenderung lebih kuat di antara karyawan pada 

pekerjaan yang menantang dan pada pekerjaan yang tingkat konflik serta 

ketidakjelasannya rendah. (Cheringston, 1999 :276). 

3. Karakteristik struktural.  

Komitmen organisasional lebih kuat pada karyawan di perusahaan yang dimiliki 

karyawan dan pada organisasi yang bersifat desentralistik, yang lebih banyak 

terlibat di dalam pembuatan keputusan krusial bagi organisasi (Cheringston, 1999 

:276). 

4. Pengalaman pekerjaan.  

Komitmen organisasional cenderung lebih kuat pada karyawan yang mempunyai 

pengalaman kerja menarik di tempat kerja seperti sikap rekan kerja yang positif, 

perasaan terhadap organisasi yang memenuhi harapan karyawan, perasaan bahwa 

organisasi dapat dipercaya untuk memenuhi komitmennya kepada karyawan, dan 

perasaan bahwa karyawan dinilai penting bagi organisasi. Kemudian karyawan 

menunjukkan lebih berkomitmen bilamana perusahaan mempunyai prosedur 

rekrutmen dan orientasi yang dikembangkan dengan baik serta sistem nilai 

organisasi yang didefinisikan dengan baik(Cheringston, 1999 :276). 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa faktor kepribadian dan situasional 



 54 

berpotensi untuk mempengaruhi komitmen organisasional. Misalnya karyawan yang 

berkomitmen menunjukkan perilaku bertanggung jawab secara sosial, memberikan 

kontribusi kepada masyarakat, dan kepeduliannya pada nilai-nilai serta sesama 

karyawan makin meningkat. 

 

2.1.6. Kinerja 

Organisasi dalam menjalankan perannya akan bertumpu pada aktivitas 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  Pencapaian tujuan ini dilakukan melalui 

kerjasama antara anggota organisasi.  Tujuan organisasi akan dapat diwujudkan 

secara optimal apabila didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang 

memiliki kualitas yang baik.  Apabila kualitas dari para sumber daya manusia baik 

maka ia akan menghasilkan kinerja yang baik pula dan kondisi seperti itu akan 

memberikan dampak pada produktivitas yang dihasilkan. 

 Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang).  Mangkunegara 

(2009:67) berpendapat bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas maupun 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.  Sedangkan Kusriyanto dalam 

(Mangkunagara, 2009) mendefisikan kinerja adalah perbandingan hasil yang dicapai 

dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu.    

 Kinerja pegawai merupakan kemampuan yang diberikan dan ditunjukkan 
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pegawai pada saat melakukan tugas-tugasnya, dengan kata lain bahwa kinerja 

pegawai bisa dikatakan sebagai penampilan kerja yang ditunjukkan pegawai di 

tempat kerjanya, dan kinerja pegawai juga bisa dikatakan sebagai kemampuan yang 

diperlihatkan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

 Menurut Mitchell, 1978:343, dalam Sedarmayanti, 2004:51, kinerja pegawai 

meliputi beberapa aspek, yaitu : (1) quality of work, (2) Proptness, (3) Initiative, (4) 

Capability, (5) Communication.  Kelima aspek tersebut dapat dijadikan ukuran 

dalam mengadakan pengkajian tingkat kinerja seseorang. Disamping itu bahwa untuk 

mengadakan pengukuran terhadap kinerja, ditetapkan Performance = ability x 

motivation. 

 Wahyudi (2002:10) menyatakan bahwa kinerja pegawai adalah kadar hasil 

yang dapat ditunjukkan seseorang dalam pelaksanaan pekerjaannya sedangkan 

Sinungan (2003:105) menjelaskan bahwa kinerja adalah prestasi yang ditunjukkan 

oleh pegawai, ia merupakan hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya berdasarkan kecakapan pengalaman dan kesungguhan 

serta waktu yang tersedia. 

 Artinya, kinerja pegawai adalah prestasi kerja atau pencapaian kerja pegawai 

yang diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari yang berdasarkan standar atau 

urutan penilaian yang telah ditetapkan standar dan alat ukur tersebut merupakan 

indikator untuk menentukan apakah seorang pegawai memiliki kinerja tinggi atau 

rendah. Ditetapkan berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan, standar tersebut juga 
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berfungsi sebagai alat ukur dalam memberikan pertanggungjawaban. 

 Implementasi pelaksanaan tugas seseorang berhubungan erat dan dipengaruhi 

oleh : a) Kompetensi yang ia miliki, b) Motivasi individual dan kelompok, c) 

Lingkungan dan organisasi, d) Sifat dan jenis pekerjaan dalam rumusan yang lebih 

spesifik. 

Kinerja individu adalah hasil kerja pegawai baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas berdasarkan standard kerja yang telah ditentukan.  Kinerja individu ini akan 

tercapai apabila didukung oleh atribut individu, upaya kerja (work effort) dan 

dukungan organisasi.  Dengan kata lain, kinerja individu adalah hasil : 

a. Atribut individu, yang menentukan kapasitas untuk mengerjakan sesuatu.  

Atribut individu meliputi faktor individu (kemampuan dan keahlian, latar 

belakang serta demografi) dan psikologis meliputi persepsi, attitude, 

personality, pembelajaran dan motivasi. 

b. Upaya kerja (work effort), yang membentuk keinginan untuk mencapai 

sesuatu 

c. Dukungan organisasi, yang memberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu.  

Dukungan organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, lingkungan 

kerja, struktur organisasi dan job design. 

Menurut Timpe (Mangkunegara, 2009:15), faktor-faktor kinerja terdiri dari 

faktor internal dan faktor eksternal.  Faktor internal (disposisional) yaitu faktor yang 

dihungkan dengan sifat-sifat seseorang.  Misalnya kinerja seseorang baik karena 
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memiliki kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan 

seseorang yang memilki kinerja jelek dikarenakan orang tersebut mempunyai 

kemampuan rendah dan orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk 

memperbaiki kemampuannya. 

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang 

yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap dan tindakan-tindakan rekan 

kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi. Faktor internal 

dan faktor eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi yang mempengaruhi kinerja 

seseorang. 

Siagian (2008:173-178) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempunyai kaitan dengan masalah-masalah keperilakuan dan kinerja seseorang 

dalam organisasi tersebut, yaitu : sifat agresif, daya tahan terhadap tekanan, energi 

fisik, kreativitas, kepercayaan pada diri sendiri, kemampuan menyesuaikan diri, 

kepemimpinan, integritas pribadi, keseimbangan emosional, antusiasme, mutu 

pekerjaan, ketepatan waktu, prakarsa, kemampuan dan komunikasi. 

Setiap organisasi akan selalu memperhatikan kinerja bawahannya. Hal ini 

diperlukan untuk mengukur sejauhmana para pegawai mampu melakukan tugas dan 

tanggung jawabnya.  Pengukuran kinerja akan memberikan manfaat yang cukup 

besar terhadap proses pengembangan organisasi. 

Secara garis besar kinerja pegawai dapat diukur dengan cara melihat sejauh 

mana pegawai dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya, artinya bahwa 
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pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan rangkain tugas dan 

tanggung jawabnya. Kinerja pegawai dapat diukur sehingga hasil pengukuran 

tersebut dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi para pemimpin 

dalam mengambil keputusan. 

Pengukuran kinerja diperlukan oleh manajemen sebagai pemberi petunjuk 

dalam pengambilan keputusan.  Untuk mengukur kinerja pegawai adalah dengan cara 

menilainya. Penilaian prestasi karyawan menurut Sinungan (2003:123) adalah 

kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku dan prestasi kerja karyawan, serta 

menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. 

Menurut Yoder yang dikutip oleh Sinungan (2003:132) unsur-unsur yang 

dinilai dari seorang pegawai adalah : “quantity of work, quality of work, job 

knowledge, creativeness, cooperation, dependability, initiative dan personal 

qualities”. 

1. Quantity of work (kuantitas hasil kerja), yang diukur adalah kesesuaian jumlah 

hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dengan jam kerja 

2. Quality of work (kualitas hasil kerja), yang diukur adalah kesesuaian kualitas 

hasil kerja yang dicapai dengan standar 

3. Job knowledge (pengetahuan tentang pekerjaan), yang diukur di sini adalah 

tingkat penguasaan pengetahuan mengenai pekerjaan, artinya apakah sesuai 

pengetahuan yang dimiliki dengan pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai 

4. Creativeness (kreativitas), yaitu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan 



 59 

tugas yang bermacam-macam persoalannya sehingga bekerja lebih berdaya guna 

dan berhasil guna, yanng diukur dari kreativitas ini adalah sejauh mana tingkat 

keaslian gagasan pegawai dalam menyekesaikan persoalan pekerjaan. 

5. Cooperation (kerja sama), yaitu kemampuan karyawan dalam berpartisipasi dan 

bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan pekerjaannya 

6. Dependability (ketergantungan), yang diukur adalah tingkat kesadaran 

penyelesaian pekerjaan dan tingkat kehadiran 

7. Initiative (inisiatif/prakarsa), artinya kemampuan pegawai untuk mengambil 

keputusan, langkah-langkah dalam menjabarkan tugas pokok 

8. Personal qualities (kualitas pribadi), yang diukur adalah loyalitasnya terhadap 

pekerjaan dan keramahtamahan 

Secara praktis banyak metode penilaian yang dilakukan, yang sudah barang 

tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.  Menurut Munandar (2002:204-

205) keseluruhan metode tersdebut secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua 

kategori, yaitu : 

1. Penilaian yang berorientasi pada masa lalu, diantaranya rating scale, checklist, 
critical incident technique, skala penilaian berjangkarkan perilaku, observasi dan 
tes kerja dengan metode perbandingan kelompok. 

2. Penialaian yang berorientasi pada masa depan, diantaranya penilaian diri sendiri, 
manajemen by objective dan asessment centre. 
 

Suatu penilaian bisa dikatakan objektif bila semua faktor yang ada 

dimasukkan dalam pertimbangan penilaian, ini jelas tidak mungkin, selain 

memerlukan penelitian yang panjang juga biaya yang besar. Sebagai jalan keluar 
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dibuatlah peraturan yang pada akhirnya ditetapkan sebagai kriteria penilaian, baik 

sepihak (oleh atasan) maupun berdasarkan musyawarah. 

Selanjutnya Castetter (2001:244-247) mengemukakan beberapa asumsi 

penilaian kinerja yang memberikan konsukuensi terhadap strategi dan teknik 

penilaian kinerja sebagai berikut : 

1. Penilaian kinerja harus merupakan bagian yang integral dari suatu sistem 

2. Penilaian kinerja harus didesain secara terpadu antara kepentingan-kepentingan 

personal maupun organisasional 

3. Pengembangan personil merupakan misi yang utama bagi penilaian kinerja. Ini 

berarti penilaian kinerja misinya bersifat diagnortik untuk keperluan-keperluan 

peningkatan produktivitas personil yang pada gilirannya akan mempengaruhi 

produktivitas organisasi. 

4. Proses penilaian kinerja inti dari sistem penilaian personil secara keseluruhan 

5. Kualitas interaksi antara personil, terutama antara pimpinan dan bawahan 

mempengaruhi penilaian kinerja 

6. Efektivitas penilaian kinerja tergantung pada rencana organisasi dalam seleksi 

dan pengembangan personil. Artinya bahwa penilaian kinerja merupakan bagian 

dari semangat pengembangan personil 

7. Pemeliharaan dan perbaikan sistem penilaian kinerja ditentukan olehsistem 

pengendalian yang ada dalam organisasi yang bersangkutan 

Dari berbagai pendekatan di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja 
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berkaitan dengan substansi apa yang dikerjakan oleh pegawai dan karakteristik 

pribadi yang memperlihatkan kualitas orang produktif.  Kedua substansi itu meliputi 

proses dalam bekerja dan output pekerjaan.  Karena itu teknik-teknik yang digunakan 

dalam penilaian kinerja akan bervariasi dan lebih baik mempergunakan teknik yang 

beragam agar seluruh aspek-aspek kinerja dapat diungkap. 

Dari pendekatan tersebut, maka banyak teknik yang digunakan dalam 

mengukur kinerja yaitu rating scales, cheeklist, forced choice method, critical 

incident method, behaviorally anchored rating scales, field review method, 

performance tests and observations, comperative evaluation, ranking method, forced 

distribution, point allocation method, dan paired comparisons (Werther and Davis, 

2002).  Teknik-teknik ini digunakan sesuai dengan kinerja apa yang akan dinilai. 

Berdasarkan uiraian di atas banyak instrumen-instrumen untuk mengukur 

penilaian kinerja, tetapi pada penelitian ini penilaian kinerja difokuskan kepada 

penelusuran intrumen-instrumen (Mangkunegara, 2009:67)sebagai berikut : 

1. Quantity of work (Kuantitas kerja) 

Intrumern ini digunakan untuk menilai kinerja dengan mengukur kesesuaian 

jumlah output yang dicapai oleh pegawai dalam waktu tertentu.  Adapun 

indikator kuantitas kerja adalah sebagai berikut : 

a. Jumlah kerja yang dilaklukan dalam suatu periode yang telah ditentukan 

b. Efisiensi waktu untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan  
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2.  Quality of work (Kualitas kerja) 

Intrumern ini digunakan untuk menilai kinerja dengan mengukur kesesuaian 

jumlah output yang dicapai dengan standar yang telah ditentukan.  Adapun 

indikator kualitas kerja adalah sebagai berikut : 

a. Kualitas kerja yang dicapai 

3. Creativeness (kreativitas) 

Intrumern ini digunakan untuk menilai kinerja dengan mengukur kemampuan 

karyawan dalam menyelesaikan tugas yang bermacam-macam persoalannya 

sehingga bekerja lebih bardaya guna dan berhasil guna.  Adapun indikator 

kreativitas  kerja adalah sebagai berikut : 

a. Pengetahuan yang dimiliki 

b. Gagasan/ide yang dimunculkan dalam menyelesaikan masalah pekerjaan 

c. Kerjasama dengan orang lain 

d. Berani menanggung resiko 

4. Initiative (Inisiatif/prakarsa) 

Intrumern ini digunakan untuk menilai kinerja dengan mengukur kemampuan 

pegawai untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah dalam menjabarkan 

tugas pokok yang diberikan.  Adapun indikator inisiatif adalah sebagai berikut: 

a. Pengambilan keputusan  

b. Integritas 
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2.2. Kerangka Pemikiran 

Kompetensi pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

meningkatkan kinerja organisasi, yaitu kompetensi yang didukung oleh kemampuan, 

keahlian, dan keterampilan. Kompetensi yang baik adalah kompetensi yang 

disesuaikan dengan kebutuhan kerjanya, sehingga apabila seorang pegawai mampu 

menjalankan pekerjaannya dengan baik, ahli dalam mengembangkan pekerjaannya, 

serta terampil dalam melakukan pekerjaannya, maka pegawai tersebut bisa dikatakan 

memiliki kompetensi yang tinggi dalam pekerjannya. 

Motivasi sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke 

arah tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk 

memenuhi suatu kebutuhan individual. Berdasarkan definisi tersebut diatas digaris 

bawahi bahwa kata kunci dari pengertian motivasi yaitu upaya (effort), tujuan 

organisasi (organizational goals) dan kebutuhan (need). Unsur “upaya (effort)” 

merupakan ukuran intensitas. 

Komitmen organisasi sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-

nilai organisasi), keterlibatan (ketersediaan untuk berusahan sebaik mungkin demi 

kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk menjadi anggota organisasi 

yang bersangkutan) yang dinyatakan seorang pegawai terhadap organisasinya. 

Kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi dari pegawai akan mampu meningkatkan 

kinerja pegawai.  

Kompetensi mempengaruhi kinerja pegawai, apabila pegawai memiliki 
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kemampuan dalam pekerjaannya, keahlian khusus, dan keterampailan dalam 

mengembangkan pekerjaannya, maka kualitas kerja, kuantitas kerja, waktu 

pengerjaan, dan kapabilitas pekerjaannya akan terjamin yang akhirnya kinerja 

pegawai meningkat. 

Motivasi  mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu apabila seseorang 

termotivasi, ia akan mencoba sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang diinginkan, 

tetapi kemungkinan kecil tingkat upaya yang tinggi akan menghantar pada hasil 

kinerja pekerjaan yang menguntungkan kecuali bila upaya itu disalurkan dalam suatu 

arah yang bermanfaat bagi organisasi itu. Sedangkan upaya yang diarahkan tersebut 

haruslah konsisten dengan tujuan-tujuan organisasi (organizational goals), dimana 

diperlukan motivasi sebagai proses pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu. Sedangkan 

kebutuhan (need) adalah suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-hasil 

tertentu tampak menarik, sehingga kinerja pegawai meningkat. 

Komunikasi mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu apabila kepercayaan 

pegawai terhadap perusahaan atau lembaga akan mampu memberikan rasa memiliki 

terhadap pekerjaan, sehingga penyelesaian pekerjaan akan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan oleh lembaga atau perusahaan. Sementara ketersediaan untuk berusaha 

sebaik mungkin dari pegawai, hal ini akan mampu memunculkan inisiatif, kreatifitas, 

kedisiplinan serta akan selalu berusahan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan 

baik. Sedangkan loyalitas pegawai terhadap terhadap perusahaan atau lembaga, hal 

ini akan menunjukkan bahwa pegawai akan selalu memiliki kesadaran akan 
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tanggungjawab pekerjaannya dalam berbagai situasi dan kondisi lembaga. Sehingga 

pegawai yang memiliki loyalitas tinggi akan akan mampu menyelesaikan pekerjaan 

dengan efisien dan efektif yang akhirnya kinerja pegawai meningkat. 

Kompetensi, motivasi dan komitmen pegawai secara bersama-sama 

mempengaruhi kinerja pegawai, hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatknya 

kemampuan, keahlian, dan keterampilan pegawai yang didukung oleh motivasi kerja 

dan komitmen pegawai itu sendiri akan meningkatkan kualitas, kuantitas, inisiatif, 

dan kapabilitas kerja pegawai, sehingga kinerja pegawai menjadi meningkat.    

Berdasarkan pernyataan di atas, jelas adanya pengaruh kompetensi, motivasi 

dan komitmen terhadap kinerja pegawai, dapat digambarkan secara lengkap diagram 

kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 
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2.3  Hipotesis   

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran sebagaimana di paparkan di atas 

rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : ”Kompetensi, 

motivasi dan komitmen berpengaruh terhadap kinerja perawat di RS Paru Dr. 

H. A. Rotinsulu Kota Bandung, baik secara simultan maupun secara parsial”. 
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BAB  III 
 

METODE PENELITIAN 
 
 
 

3.1      Metode yang digunakan    

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan yaitu metode deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang ciri-ciri variabel 

mengenai kompetensi, motivasi, dan komitmen dan kinerja. Sifat penelitian 

verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang 

dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan, dimana dalam penelitian ini 

akan menguji pengaruh kompetensi, motivasi, dan komitmen terhadap kinerja 

perawat. 

Mengingat sifat penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif dengan 

asumsi bahwa metode ini paling relevan dengan menganalisis peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dengan cara mengukur indikator-indikator variabel penelitian melalui 

parameter dan teknik pengukuran statistik, maka metode penelitian yang 

digunakan  adalah metode descriptive survey dan  metode explanatory survey. 

Tipe investigasi bersifat kausalitas, karena akan diuji hubungan sebab 

akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Unit analisis dalam penelitian ini 

adalah individu yaitu perawat RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung. 

Penelitian ini termasuk pada kategori cross-sectional, yaitu informasi dari 

responden dikumpulkan langsung di obyek penelitian, dengan tujuan untuk dapat 

menduga pendapat responden terhadap obyek penelitian. 
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3.2  Operasionalisasi Variabel  

Seperti yang terungkap di dalam identifikasi masalah penelitian, bahwa 

pokok masalah yang diteliti adalah Kompetensi (X1), Motivasi (X2) dan 

Komitmen (X3) sebagai variabel bebas,  serta Kinerja pegawai sebagai sebagai 

variabel terikat (Y). 

Bardasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, variabel penelitian ini 

dapat diidentifikasikan seperti dalam Tabel 3.1 sebagai berikut 

Tabel: 3.1. Operasionalisasi Variabel 

Variabel  Konsep Sub Variabel Indikator Ukuran Skala 

 
Kompetensi  
(X1) 

 
Kompetensi 
didefinisikan 
sebagai 
karakteristik yang 
mendasari 
seseorang dan 
berkaitan dengan 
efektivitas kinerja 
individu dalam 
pekerjaannya 
dukung oleh motif, 
bakat, citra diri 
serta orientasi 
untuk selalu 
meningkatkan 
kualitas dan 
efisiensi dan 
pencapaian standar 
kinerja yang baik,. 
Spencer & Spencer 
dalam Ruky 
(2006:57) 

 
Pengetahuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterampilan 
 
 
 
 
 
 
Kemampuan  
 
 
 

 
o Orientasi 

pencapaian 
standar kinerja  

 
o Perhatian terhadap 

kualitas dan 
efisiensi kerja 

 
o Keahlian dan 

profesionalisme 
individu 

 
o keterampilan 

individu 
 
o Kecepatan 

pelayanan kepada 
masyarakat 

 
o Kemauan 

mengembangkan 
kemampuan pribadi 

 
o Tanggung jawab 

individu 
 
o Efektivitas 

pelayanan 
 

 
o Tingkat orientasi 

pencapaian standar 
kinerja  

 
o Tingkat perhatian 

terhadap kualitas dan 
efisiensi kerja 

 
o Tingkat keahlian dan 

profesionalisme individu 
 
 
o Tingkat keterampilan 

individu 
 
o Tingkat kecepatan 

pelayanan kepada 
masyarakat 

 
o Tingkat kemauan 

mengembangkan 
kemampuan pribadi 

 
 
o Tingkat tanggung jawab 

individu 
 
o Tingkat efektivitas 

pelayanan 

 
Ordinal 

 
 
 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 
 
 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 

Ordinal 
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Lanjutan Tabel 3.1 
 

Variabel  Konsep Sub Variabel Indikator Ukuran Skala 

Motivasi 
Kerja 
(X2) 

Motivasi pegawai 
yang dipengaruhi 
oleh motif 
(motive, harapan 
(expectacy) dan 
insentif 
(incentive) yang 
diinginkan 
(Siagian, 
2008:163) 

Motive 
(motif atas 
kebutuhan 
dari 
pekerjaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expectation 
(penghargaan 
atas 
lingkungan 
kerja) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incentive 
(insentif 
kebutuhan 
atas motivasi 
kerja) 

Pemenuhan kebutuhan 
ekonomis 
 
Kemudahan mendapatkan 
kesempatan berkembangn dan 
memperoleh kemajuan 
 
 
Kemudahan mendapatkan 
pengakuan diri sebagai 
manusia 
 
Kemudahan untuk 
menyalurkan/mendayagunakan 
kemampuan diri sebagai 
manusia 
 
Pemenuhan harapan akan 
pemimpin yang baik 
 
Pemenuhan harapan akan 
adanya perlakuan yang tidak 
dibeda-bedakan 
 
Pemenuhan harapan akan 
adanya keselamatan dan 
keamanan kerja 
 
Pemenuhan harapan akan 
adanya penghargaan dari 
atasan atas prestasi kerja 
 
Perwujudan harapan akan tidak 
ada perasaan takut dipecat dari 
pekerjaan 
 
Kesesuaian / kelayakan gaji 
 
 
Kelayakan jaminan kesehatan 
 
 
Manfaat pemberian tunjangan 
 
 
Frekuensi pemberian bonus 
 
Kesesuaian / kelayakan 
jaminan hari tua 
 
 

Tingakt pemenuhan kebutuhan 
ekonomis 
 
Tingkat kemudahan 
mendapatkan kesempatan 
berkembangn dan memperoleh 
kemajuan 
 
Tingkat kemudahan 
mendapatkan pengakuan diri 
sebagai manusia 
 
Tingkat kemudahan untuk 
menyalurkan/mendayagunakan 
kemampuan diri sebagai 
manusia 
 
Tingkat pemenuhan harapan 
akan pemimpin yang baik 
 
Tingkat pemenuhan harapan 
akan adanya perlakuan yang 
tidak dibeda-bedakan 
 
Tingkat pemenuhan harapan 
akan adanya keselamatan dan 
keamanan kerja 
 
Tingkat pemenuhan harapan 
akan adanya penghargaan dari 
atasan atas prestasi kerja 
 
Tingkat perwujudan harapan 
akan tidak ada perasaan takut 
dipecat dari pekerjaan 
 
Tingkat kesesuaian / 
kelayakan gaji 
 
Tingkat kelyakan jaminan 
kesehatan 
 
Tingkat manfaat pemberian 
tunjangan 
 
Frekuensi pemberian bonus 
 
Tingkat kesesuaian / 
kelayakan jaminan hari tua 
 
 

Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordina 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
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Lanjutan Tabel 3.1 
 

Variabel  Konsep Sub Variabel Indikator Ukuran Skala 

 
Komitmen 
(X3) 

 
Suatu 
karakteristik 
intelektual, sifat 
pribadi seperti 
kejujuran, yang 
tidak dapat 
dimandatkan 
atau dipaksakan 
dari luar,   
(Amstrong, 
dalam Satria, 
2005:120) 

 
Keterikatan 
emosional 

 
• Keterikatan untuk        

melaksanakan pekerjaan 
dengan giat 

 
• Keterikatan untuk     

menjalin kerja sama dengan 
bidang lain 

 
 
• Keterikatan untuk  

melaksanakan tugas 
tambahan. 

 
• Keterikatan untuk tetap 

setia (dedikasi) kepada 
organisasi 

 
 
• Keterikatan untuk patuh 

(loyal) pada aturan kepada 
Organisasi 
 

• Keterikatan untuk menjaga 
integritas diri dalam 
Organisasi 

 
• Tingkat Keterikatan untuk        

melaksanakan pekerjaan 
dengan giat 

 
• Tingkat Keterikatan untuk     

menjalin kerja sama dengan 
bidang lain 

 
• Tingkat Keterikatan untuk  

melaksanakan tugas 
tambahan. 

 
• Tingkat Keterikatan untuk 

tetap setia (dedikasi) kepada 
organisasi 

 
• Tingkat Keterikatan untuk 

patuh (loyal) pada aturan 
kepada Organisasi 

 
• Tingkat Keterikatan untuk 

menjaga integritas diri 
dalam Organisasi 

 
 

 
Ordinal 

 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 

Ordinal 
   

Kepercayaan 
 
 

 
• Kepercayaan kepada misi 

organisasi 
 
• Kepercayaan kepada tujuan 

organisasi 
 
• Kepercayaan kepada 

strategi organisasi 
 
 
• Kepercayaan kepada tugas 

yang diberikan 
 
 
• Kepercayaan kepada 

prospek organisasi 
 
 
 Kepercayaan kepada 

keputusan yang ditetapkan 
dalam organisasi 

 

 
• Tingkat Kepercayaan kepada 

misi organisasi 
 

• Tingkat Kepercayaan kepada 
tujuan organisasi 

 
• Tingkat Kepercayaan kepada 

strategi organisasi 
 

• Tingkat Kepercayaan kepada 
tugas yang diberikan 

 
• Tingkat Kepercayaan kepada 

prospek organisasi 
 

• Tingkat Kepercayaan kepada 
keputusan yang ditetapkan 
dalam organisasi 

 
Ordinal 

 
 

Ordinal 
 
 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 
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Lanjutan Tabel 3.1 
 

Variabel  Konsep Sub Variabel Indikator Ukuran Skala 

   
Kesesuaian diri 
 

 
• Kesesuaian nilai-nilai 

organisasi dengan nilai-
nilai pribadi 

 
• Kesesuaian harapan 

dengan organisasi  
 
 
• Kesesuaian kemampuan 

dengan kesulitan tugas 

 
• Tingkat Kesesuaian nilai-

nilai organisasi dengan 
nilai-nilai pribadi 

 
• Tingkat Kesesuaian 

harapan dengan 
organisasi  

 
• Tingkat Kesesuaian 

kemampuan dengan 
kesulitan tugas 

 

 
Ordinal 

 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 

Kinerja 
Pega-
wai (Y) 

Hasil kerja secara 
kualitas dan 
kuantitas yang 
dicapai seorang 
pegawai dalam 
melaksanakan 
tugasnya sesuai 
dengan tanggung 
jawab yang 
diberikan 
kepadanya 
(Mangkunegara2
009:67) 

Kuantitas Kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kualitas Kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreativitas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inisiatif 
 

o Jumlah kerja yang 
dilakukan dalam suatu 
periode yang telah 
ditentukan 
 

o Efisiensi waktu untuk 
mengerjakan suatu 
pekerjaan 
 

o Ketersediaan waktu untuk 
membantu teman sekerja 
 

o  Ketersediaan waktu untuk 
berinnovasi dalam 
pekerjaan 
 

o Ketelitian pekerjaan 
 

o Kerapihan hasil pekerjaan 
 
 

o Ketepatan Prosedur 
penyelesaian pekerjaan 
 
 

o Kedisiplinan dalam 
melakukan pekerjaan 
 

o Pengetahuan yang dimiliki 
mengenai pekerjaan 

 
o Gagasan/ide yang 

dimunculkan 
 
o Kerjasama dengan orang 

lain 
 
o Berani menanggung resiko 
 
o Pengambilan Keputusan 

 
 

o Integritas 

o Tingkat capaian target 
 
 
 
 
o Jumlah waktu untuk 

mengerjakan suatu 
pekerjaan 
 

o Jumlah waktu untuk 
membantu teman sekerja 
 

o jumlah waktu untuk 
berinnovasi dalam 
pekerjaan 

 
o Tingkat ketelitian 
 
o Tingkat kerapihan hasil 

pekerjaan 
 

o Tingkat ketepatan 
Prosedur penyelesaian 
pekerjaan 

 
o disiplin dalam melakukan 

pekerjaan 
 

o Tingkat pengetahuan 
 
 
o Cara penyelesaian 

pekerjaan 
 
o Tingkat kerjasama 
 
 
o Tingkat tanggung jawab 
 
o Tingkat iklim organisasi 

pengambilan keputusan 
 
o Tingkat integritas 

Ordinal 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
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3.3  Sumber dan Cara Penentuan Data / Informasi 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dari 

dokumentasi atau laporan yang tersedia pada organisasi (evaluasi kinerja RS Paru 

Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019). Sedangkan data primer berupa 

kompetensi, motivasi, komitmen  dan kinerja pegawai bersumber dari para 

pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung sebagai responden. 

Data mengenai kompetensi, motivasi, komitmen  dan kinerja pegawai dapat 

diperoleh secara empirik dengan memberikan sejumlah pertanyaan pada obyek 

penelitian sebagai responden yaitu orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan peneliti, baik pertanyaan lisan atau tulisan 

yang berkaitan dengan variabel penelitian sebagai responden sehingga data 

kualitatif dapat diperoleh sebelum diolah menjadi data kuantitatif.   

Menurut Ridwan dan Kuncoro (2008:78), yang dimaksud dengan populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah sebagian dari 

populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. 

Cara penentuan responden yang digunakan adalah probability sampling, yaitu 

sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur/ anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini, akan menggunakan 

sampling jenuh dimana jumlah populasi sama dengan jumlah sampel. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah perawat RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 

Kota Bandung yang berjumlah 50 orang. Berdasarkan teknik sampling yang 

dipakai yakni sampling jenuh, maka sampel di penelitian ini adalah 50 orang. 

 

3.4   Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang diperoleh penulis dengan menggunakan teknik sebagai 

berikut : 

1) Wawancara, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak 

yang dianggap mengetahui dengan objek penelitian guna mendapatkan data 

yang tidak diperoleh dari observasi atau dokumen-dokumen. 

2) Observasi adalah cara pengambilan data dengan pengamatan tanpa ada alat 

standar lain untuk keperluan tersebut, yaitu mengadakan pengamatan langsung 

terhadap kegiatan operasional. 

3) Kuesioner, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan terhadap responden. Jenis pertanyaan yang digunakan dalam 

kuesioner ialah pertanyaan tertutup dan berstruktur, dimana materi pertanyaan 

menyangkut pendapat responden mengenai kompetensi, motivasi, komitmen  

serta kinerja pegawai. Kuesioner disusun berdasarkan item-item dan metode 

yang digunakan adalah Likert’s Summated Rating (LSR). 

4) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan 

dengan mencatat dokumen yang berhubungan dengan variabel penelitian. 
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3.5   Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

Berdasarkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data, maka 

variabel yang memiliki ukuran ordinal selanjutnya ditransformasikan ke dalam 

bentuk interval dengan menggunakan Method of Siccessive Intervals. Sebelum 

penyebaran instrumen, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan 

reliabilitas instrumen Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan 

menggunakan rumus Corelation Product Moment (Sugiyono, 2006:182). 

 

 

 

 

 

Instrumen dinyatakan valid bila koefisien korelasi > 0,3 

(Sugiyono, 2006:329). Sedangkan pengujian reliabilitas instrumen 

dilakukan dengan menggunakan rumus Cronbach’s Alfa dengan 

menggunakan SPSS ver.11.5 (Sekaran,2000:329). 

Sebelum data dianalisis, dilakukan terlebih dahulu pengolahan 

data. Pengolahan data yang terkumpul dari hasil  wawancara dan 

kuesioner dapat dikelompokkan ke dalam 3 langkah, yaitu : persiapan, 

tabulasi dan penerapan data pada pendekatan penelitian. Persiapan 

penelitian meliputi kegiatan mengumpulkan dan memeriksa 

kelengkapan lembar kuesioner dan memberikan nilai ( scoring) sesuai 
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dengan sistem penilaian yang telah ditetapkan. Kuesioner tertutup 

dengan menggunakan skala ordinal 5, nilai yang diperoleh merupakan 

indikator untuk pasangan variabel independen X dan variabel 

dependen Y, yaitu sebagai berikut : (X,Y) yang diasumsikan 

berhubungan linier. Data hasil tabulasi diterapkan pada pendekatan 

penelitian yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Untuk mengetahui kompetensi, motivasi, motivasi, komitmen 

dan kinerja, data diolah dengan menganalisa sikap responden terhadap 

butir kuesioner untuk melihat hasil penilaian (positif/negatif) 

responden terhadap pelaksanaan  variabel yang diteliti dengan 

menggunakan analisis Likert.  

 Untuk memperoleh data dari variabel kualitatif (kompetensi, 

motivasi, komitmen dan kinerja), setiap variabel terlebih dahulu 

dijabarkan ke dalam subvariabel dan setiap subvariabel 

dioperasionalisasikan ke dalam indikator. Setiap indikator diukur 

dengan ukuran peringkat jawaban dengan skala ordinal. 

Analisis yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu : (1) analisis 

deskriptif terutama untuk variabel yang bersifat kualitatif dan (2) 

analisis kuantitatif, berupa pengujian hipotersis dengan menggunakan 

uji statistik. Analisis kuantitatif ditekankan untuk mengungkapkan 

perilaku variabel penelitian, sedangkan analisis deskriptif/ kualitatif 
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digunakan untuk menggali perilaku faktor penyebab. Metode analisis 

yang digunakan berupa cross-sectional analysis. Dengan menggunakan 

kombinasi metode analisis tersebut dapat diperoleh generalisasi yang 

bersifat komprehensif.  

Sebagaimana yang dirancang dalam operasionalisasi variabel dari 

kuestioner, maka nilai variabel-vairabel : kompetensi, motivasi, komitmen, serta 

kinerja pegawai yang berskala ordinal. Dengan menggunakan tipe pertanyaan 

tertutup (closed-end questions) setiap item ditentukan peringkat dengan lima 

alternatif jawaban. Pilihan jawaban responden merupakan nilai skor jawaban, 

sehingga nilai variabel diperoleh dari total skor jawaban dari setiap item. 

Teknik analisis jalur memerlukan syarat data yang mempunyai tingkat 

pengukuran sekurang-kurangnya interval. Karena itu melalui methods of 

successive intervals, dilakukan transformasi data  dengan langkah kerja sebagai 

berikut : 

1. Perhatikan setiap item pertanyaan. 

2. Untuk setiap item hitung frekuensi jawaban (f), berapa responden yang 

mendapat skor 1,2,3,4, atau 5. 

3. Tentukan proporsi (p) dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah 

responden. 

4.  Hitung proporsi kumulatif (p). 

5. Hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan 

menggunakan Tabel normal. 

Tentukan nilai skala (scale value) untuk setiap nilai Z dengan rumus 
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Pyε 

Scale Value      =     (Density at lower limit)-(Density at upper limit) 

                                    (Area below upper limit)-(Area below lower limit) 

Menyiapkan pasangan data dari variabel independen dan dependen dari 

semua sampel penelitian untuk pengujian hipotesis. 

Sedangkan untuk meneliti   pengaruh di antara variabel   penelitian 

terhadap kinerja pegawai, data hasil tabulasi diterapkan pada pendekatan 

penelitian yaitu dengan Analisis Jalur (Path Analysis), karena untuk tiga variabel 

bebas dan satu variabel terikat. Menurut Wirasasmita (2004;1) analisis jalur 

membahas kontribusi pengaruh dan perbandingan kontribusi pengaruh (baik 

secara keseluruhan maupun parsial)  Dengan analisis jalur, besarnya pengaruh 

antar variabel dapat ditentukan dan dinyatakan dalam persentase.  Untuk 

mengetahui hubungan kausal antara kompetensi (Variabel X1), motivasi (Variabel 

X2), dan komitmen (Variabel X3), serta kinerja pegawai (variabel perantara Y) 

dapat digambarkan melalui Struktur Kausal Penelitian seperti pada Gambar 3.1. di 

bawah ini. 

                 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1.  Struktur Diagram Antara Kompetensi, Motivasi   dan 

Komitmen dengan Kinerja 

X1 

Y 

  ε 

X2 

Pyx1 

Pyx2 

rx1x2 

X3 

rx1x3 

Rx2x3 
Pyx3 
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ε  X     221X 1
++= YXY PXP

ε X    X     33221X1
+++= YXYXY PPXP

Dimana : 
X1 :  Kompetensi 

X2   :  Motivasi 

X3   :  Komitmen 

Y :  Kinerja 

ε  :  Faktor Lain yang mempengaruhi Y, selain X , X2 dan X3. 

rx1x2  =   Korelasi antara variabel X1 dan  X2   

rx1x3  =   Korelasi antara variabel X1 dan  X3   

rx2x3  =   Korelasi antara variabel X2 dan  X3   

Pyx1 =   Koefisien Jalur pengaruh variabel  X1 terhadap variabel   Y    

Pyx2 =  Koefisien Jalur pengaruh variabel  X2 terhadap variabel Y 

Pyx3 =  Koefisien Jalur pengaruh variabel  X3 terhadap variabel Y 

Pyε      =   Koefisien Jalur pengaruh variabel ε ( variabel  lain  yang tidak diteliti / 
diamati    dalam penelitian ini)  terhadap variabel Y 

 
Persamaan Struktur Jalur  Y 
 
 Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka variabel yang 

dianalisa adalah variabel independen yaitu kompetensi, motivasi dan komitmen 

(variabel X1, X2  dan X3) sedangkan variabel dependen adalah kinerja (variabel 

Y). Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah seberapa besar pengaruh 

kompetensi, motivasi dan komitmen terhadap kinerja, baik secara simultan 

maupun secara parsial. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan 

diuji, maka uji statistik yang digunakan melalui perhitungan analisis jalur. 

Pengujian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

X1, X2 dan X3 terhadap Y baik secara langsung maupun tidak langsung.  
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 Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : pengaruh kompetensi, 

motivasi dan komitmen terhadap kinerja. Jika hipotesis penelitian tersebut 

dinyatakan ke dalam hipotesis statistik adalah: 

Rumusan hipotesis  

Tolak Ho jika Fhitung ≥ Ftabel (0,05)(n-k-1)→Terdapat pengaruh Kompetensi, 

motivasi dan komitmen terhadap kinerja 

Terima Ho jika Fhitung < Ftabel (0,05)(n-k-1) )→Tidak terdapat pengaruh 

Kompetensi, motivasi dan komitmen terhadap kinerja 

Statistik uji yang digunakan adalah: 

 

 

Kriteria uji, tolak H0 jika F > Fα; (k, n-k-1) dengan Fα; (k, n-k-1) diperoleh dari tabel 

distribusi F dengan α = 5%, derajat bebasnya, db1 = k, dan db2 = n-k-1.  

Jika hipotesis umum (Simultan) dalam penelitian signifikan, maka selanjutnya 

dapat dilakukan pengujian untuk subhipotesis (Parsial) yaitu terdiri atas : 

• Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja pegawai RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandung.  

• Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja pegawai RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandung. 

• Komitmen berpengaruh terhadap Kinerja pegawai RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandung. 
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Adapun perhitungan Analisis Jalur secara parsial adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung koefisien korelasi ganda Rx1x2y dengan menggunakan rumus  

 

        R2
yx1 + R2

yx2 – 2Ryx1 Ryx2 Rx1x2 
  Rx1x2y = 
             1 – R2

x1x2 
 

2. Menentukan koefisien kausalitas rx1x2, Pyx1, Pyx2, Pyx3 

3. Menghitung pengaruh lingkungan (lainnya)  PεY =       1-  Rx1x2x3y
2 

4. Keputusan penerimaan atau penolakan Ho 

a. Rumusan hipotesis operasional secara parsial (
1X YP ) 

Ho : 
1X YP = 0, Tidak terdapat pengaruh kompetensi terhadap kinerja 

Hi  : 
1X YP   ≠ 0, Terdapat pengaruh kompetensi terhadap kinerja 

b. Rumusan hipotesis operasional secara parsial ( X2 YP ) 

Ho : X2 YP  = 0, Tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja 

Hi  : 
2X YP   ≠ 0,  Terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja 

c. Rumusan hipotesis operasional secara parsial ( X3 YP ) 

Ho : X3 YP  = 0, Tidak terdapat pengaruh komitmen terhadap kinerja 

Hi  : X3 YP   ≠ 0,  Terdapat pengaruh komitmen  terhadap kinerja 

d. Kriteria keputusan  

Tolak Ho jika thitung ≥ ttabel (0,05) (n – k – 1) 

Terima Ho jika t hitung < ttabel (0,05) (n – k – 1) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung 
 
Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu didirikan dan diresmikan pada 

tahun 1935 oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berlatar belakang sebagai 

kelanjutan dari kegiatan sanatorium Solsana. Menurut penduduk setempat serta 

sumber-sumber lain, pada zaman Belanda di daerah Ciumbuleuit merupakan suatu 

perkebunan teh (onderning). 

Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu yang terletak di jalan Bukit Jarian 

sekarang adalah tempat istirahat para pemetik teh serta tempat penimbangan 

pucuk teh, sedangkan bangunan Solsana dan Sabiena yang terletak di Jalan 

Ciumbuleuit merupakan tempat peristirahatan pemilik kebun serta tentara-tentara 

Belanda. Setelah Belanda kalah dan pulang ke negerinya tempat ini digunakan 

untuk pasien-pasien umum pindahan dari RS. Rancabadak (sekarang RS. Hasan 

Sadikin), dan Rumah Sakit Rancabadak digunakan untuk tentara. 

Dalam kurun waktu 1945 - 1955 rumah sakit ini mulai merawat penderita 

penyakit paru-paru khususnya tuberkulosis hingga sembuh dan rata-rata seorang 

penderita dirawat selama 3 tahun. Nama rumah sakitnya pada saat itu adalah 

Sanatorium Solsana-Cipaganti. Rumah sakit yang saat itu dipimpin oleh dr. 

Wisnujudo, selain merawat penderita juga melaksanakan tindakan pembedahan 

(bedah paru dll). 
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Dalam kurun waktu 1955-1965, terjadi beberapa kali pergantian 

pimpinan Rumah Sakit yaitu pada tahun 1956 Rumah Sakit dipimpin oleh dr. 

Tong Siang Beng, pada tahun 1959 diganti oleh dr. Tan Tjeng Tjoe dan 

selanjutnya sejak tahun 1963 dipimpin oleh dr. Hendrik Alexander 

Rotinsulu.Dalam kurun waktu 1965-1975, rumah sakit melaksanakan pelayanan 

kesehatan yang meliputi perawatan penderita penyakit paru khususnya 

tuberkulosa paru. Pada tahun 1965 gedung Sabiena diminta oleh pemiliknya 

(perorangan) untuk dijual sedangkan gedung solsana dihibahkan oleh pemiliknya 

kepada misi Katolik dan selanjutnya digunakan  sebagai sarana pendidikan 

(Universitas Parahyangan) dan bangunan Sanatorium yang terletak di jalan Bukit 

Jarian diserahkan kepada Pemerintah RI. 

Pada tahun 1970-an nama Sanatorium dihapus dan diubah menjadi 

Rumah Sakit Paru Cipaganti yang dipimpin oleh Direktur BP4 Bandung.Dalam 

kurun waktu 1975 - 1985, Rumah Sakit Paru Cipaganti melaksanakan perawatan 

penderita tuberkulosis paru. Pada tahun 1978, susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Rumah Sakit diatur oleh SK Menkes RI No.137/SK/IV/78 dengan nama Rumah 

Sakit diubah menjadi Rumah Sakit Tuberkulosa Paru-paru Cipaganti. Pada tahun 

1975 kepemimpinan dr. Rotinsulu diganti oleh dr. Iskandar Partasasmita yang 

juga merangkap Direktur BP4 Bandung hingga tahun 1979 dan sejak tahun 1979 

diganti oleh dr. Sunali Sukartaatmadja dan pada tahun 1984 rumah sakit dipimpin 

oleh dr. Darmawan. Sejak bulan November 1980 RSTP Cipaganti melaksanakan 

pelayanan Unit Rawat Jalan. 
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Dalam kurun waktu 1985 - 1995, mulai terjadi berbagai pengembangan 

pengobatan dan perawatan penderita tuberkulosis paru baik pada Unit Rawat Inap 

maupun Unit Rawat Jalan. Pengembangan unit Penunjang Medik berupa 

pemeriksaan laboratorium, radiodiagnostik, elektromedik dan tindakan medik 

terapi. Pada tahun 1987 terjadi peningkatan pada kelas perawatan yang semula 

berbentuk barak (zaal) sekarang mempunyai kelas II, IIIA dan IIIB. Tahun 1988 

dr. Darmawan digantikan oleh dr. Moch. Hikmat Jojo sebagai Direktur RSTP 

Cipaganti. Pada bulan Oktober 1991 mulai beroperasi pelayanan perawatan 

intensif di ruang ICU dengan kapasitas 2 tempat tidur. 

Dalam perkembangannya pelayanan kesehatan, RSPR tidak hanya 

menangani penderita tuberkulosis paru tetapi juga menangani penderita penyakit 

paru lainnya. Pada tanggal 28 Juli 1997, dr. Moh. Hikmat Jojo digantikan oleh dr. 

Marwan Awaloeddin, Sp.P, FCCP sebagai Direktur RSTP Cipaganti. Pembenahan 

sarana dan prasarana berupa renovasi gedung dan pengadaan serta perbaikan 

peralatan kedokteran sehingga siap pakai telah dilaksanakan dalam kurun waktu 

tahun 1997 - 2003. Pada pertengahan tahun 2003 pejabat sementara diisi oleh dr. 

Edi Sampurno, Sp.P. Dan pada tahun 2003 ini diusulkan ke Departemen 

Kesehatan untuk pengembangan dan perubahan nama Rumah Sakit Tuberkulosa 

Paru-paru Cipaganti menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu. Tujuannya 

agar perubahan status berupa peningkatan profesionalisme dan daya saing serta 

kemandirian tentang pengelolaan rumah sakit dapat tercapai. Dan pada tanggal 26 

Februari 2004 RSTP Cipaganti resmi berubah nama menjadi Rumah Sakit Paru 

Dr. H. A. Rotinsulu dan pada tanggal 1 Maret 2004 dr. Edi Sampurno, Sp.P resmi 



 85 

diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu. Untuk 

meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat ( publik ) Rumah Sakit 

Paru Dr. H. A. Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi ditetapkan menjadi 

rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU sehingga adanya fleksibilitas dalam 

pengelolaan keuangan agar lebih efektif dan efisien dalam menunjang tugas  dan 

fungsi Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 190/Menkes/SK/II/2004 Tanggal 26 Februari 2004 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Rumah Sakit Paru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 250/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 mempunyai 

kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan 

Medik dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap 

penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, 

pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang 

penanggulangan penyakit paru.Tahun 2010 mendapatkan Sertifikat Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 dari TUV SUD. Selain itu, Rumah Sakit Paru 

Dr. H. A. Rotinsulu telah terakreditasi untuk 16 pelayanan.Pada tahun 2015, RS 

Paru Rotinsulu berhasil lulus akreditasi dari KARS (Komite Akreditasi Rumah 

Sakit) dan memperoleh predikat PARIPURNA. 

4.2 Karakteristik Responden  
 

Penelitian yang dilakukan dengan metode survey sebaiknya menguraikan 

sebagian besar pegawai terlebih dahulu sebelum melakukan analisis verifikatif 
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untuk mengetahui perilaku dari data itu sendiri, seperti sebagian besar responden 

mengenai pendidikan, jenis kelamin, usia, masa kerja dan lain-lain. Berdasarkan 

hasil pengumpulan data melalui penyebaran kuiesioner kepada 50 orang 

pegawai yang dijadikan sebagai responden, maka dapat diketahui sebagian 

besar setiap responden dengan harapan agar informasi ini dapat dijadikan 

masukan bagi RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandungdalam menyusun 

strategi dalam pembinaan  yang sesuai dengan sebagian besar masing-masing 

pegawai dimasa yang akan datang. Sebagian besar yang dapat disajikan dalam 

penelitian ini meliputi; jenis kelamin pegawai, usia pegawai, pendidikan formal 

terakhir dan masa kerja pegawai. 

Tabel 4.1 Karakteristik menurut jenis kelamin, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 
Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 
Jenis kelamin Frekuensi 

(Orang) 
Persentase 
(%) 

Wanita 20 40 
Pria 30 60 
Total Skor 50 100 

Sumber : Hasil Pengolahan data 
 
Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden menurut jenis kelamin dan mayoritas dari pegawai RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandung, adalah pria sebesar 30 orang atau 60%, sedanglan 

Wanita adalah sebesar 20 orang atau 30%. Selanjutnya Ruky (2005 ; 39) 

menyatakan bahwa jenis kelamin yaitu pria atau wanita tidak dibedakan dalam 

pengukuran kinerja pegawai, sehingga pegawai pria maupun wanita memiliki 

penilaian kinerja yang tidak dibedakan. 
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Tabel 4.2 Karakteristik menurut usia, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 

Usia Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

25 – 29 tahun 12 24 
30 – 34 tahun 10 20 
35 – 39 tahun 20 40 
40 – 44 tahun 8 16 
Total Skor 50 100 

Sumber : Hasil Pengolahan data 
 
Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden menurut usia, dapat diketahui bahwa usia para pegawai di RS Paru Dr. 

H. A. Rotinsulu Kota Bandung, relatif termasuk usia produktif yakni berkisar 

antara 35 – 39 tahun karena produktivitas kerja pegawai dapat dicapai pada usia 

kerja. Idealnya dalam usia tersebut merupakan masa-masanya bagi para pegawai 

yang bersangkutan menyenangi bidang-bidang pekerjaan yang cukup menantang 

dalam mengaplikasikan idealismenya. Namun Siagian (2007 ;33) menambahkan  

bahwa kinerja pegawai tidak tergantung pada usia kerja pegawai, jika 

pengelolaan SDM pada suatu perusahaan relative sudah baik. 

Tabel 4.3 Karakteristik menurut pendidikan, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 
Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 

Pendidikan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

SD/ SLTP 0 0 
SLTA 15 30 
D1/D2/D3 5 10 
S1 25 50 
S2 5 10 
Total Skor 50 100 

Sumber : Hasil Pengolahan data 
 

Berdasarkan tabel di atas, mengelompokkan responden berdasarkan 

pendidikan formal terakhir sebagian besar lulusan S1 sehingga dapat dikatakan 



 88 

pendidikan cukup menunjang pada intelektual pegawai pegawai di RS Paru Dr. 

H. A. Rotinsulu Kota Bandung, dengan demikian mereka akan dapat menilai baik 

tidaknya suatu pembinaan dan dapat memahami dengan mudah aturan yang 

diberlakukan oleh organisasi. 

Tabel 4.4. Karakteristik menurut masa kerja, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 
Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 

Masa Kerja Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

5 – 10 tahun 4 8 
11 - 15 tahun 6 12 
16 -20 tahun 5 10 
> 20 tahun 35 70 
Total Skor 50 100 

Sumber : Hasil Pengolahan data 
 

Tabel 4.4 di atas memperlihatkan bahwa responden dikelompokkan 

kedalam  karaktersitik berdasarkan masa kerja, Berdasarkan tabel di atas, dapat 

diketahui bahwa masa kerja para pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 

Bandung, > 20 tahun tahun sebesar 70%. Dilihat dari masa kerja yang 

dimilikinya, mereka memiliki pengalaman yang cukup lama dibidang tugasnya 

masing-masing.  

4.3 Kompetensi pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung 
 

Kompetensi merupakan cerminan dari keterampilan, pengetahuan dan 

kemampuan seseorang atau dapat pula dikatakan sebagai karakterisrik yang 

mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam 

pekerjaannya, maka di bawah ini dapat terungkap tentang kompetensi pegawai 

yang diukur melalui  motif (motives), karakter pribadi (traits), konsep diri (self 
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concept), pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skills), yaitu dengan 

mengukur tingkat kemampuan kerja pegawai dalam menerapkan ilmu, keahlian 

dan keterampilannya, keinginan pegawai untuk mengaktualisasikan diri, 

kemampuannya dalam menanggapi segala situasi, kecepatan dalam menanggapi  

semua informasi yang diterima, penilaiannya terhadap sistem RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandung, kemampuan dan keterampilan kerja  yang dimiliki, 

kemampuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan atasan, rasa 

tanggungjawab untuk menyelesaikan tugas, kemampuannya meraih target 

prestasi kerja, kesiapannya dalam menghadapi tantangan, pandangannya terhadap 

kualitas hasil kerja, dan pandangan pegawai terhadap efisiensi dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

Perlu dikemukakan pula bahwa bahwa skor tertinggi dan terendah dari 

indikator-indikator  variabel kompetensi yaitu skor tertinggi 5 x 50 = 250, 

sedangkan skor terendah 1 x 50 = 50 untuk setiap indikator, skor tersebut 

dipergunakan untuk mencari bobot setiap indikator dari variabel Kompetensi 

pegawai dengan rentang skor 40. Untuk lebih jelasnya mengenai indicator-

indikator  tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini; 

Tabel 4.5  Tanggapan responden mengenai penerapan ilmu, keahlian dan 
keterampilan, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 
(n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat mampu 9 18.0 45 
Mampu 36 72.0 144 
Kurang mampu 5 10.0 15 
Tidak mampu 0 0.0 0 
Sangat tidak mampu 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 204 
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Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
Tidak 
mampu Tidak mampu 

Kurang 
mampu Mampu 

 
Sangat 
mampu  

      
      
50 90 130 170       210 250 
       204           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

penerapan ilmu, keahlian dan keterampilan, dengan skor 204, hal ini 

menunjukkan bahwa para responden merasa telah mampu menerapkan ilmu, 

keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Dengan demikian, telah membuka 

peluang baru bagi unsur pimpinan RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 

agar seluruh pegawai bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi RS 

Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, maka upaya meningkatkan ilmu 

pengetahuan, keahlian dan keterampilan para pegawai, menjadi hal yang mutlak 

perlu dilakukan, sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Clark 

(1997a:297),Competensy is a knowladge or know how for doing a  effective job, 

bahwa kompetensi yang merupakan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh 

para pegawai dapat mendorong efektivitas kerja mereka, sehingga mereka 

bekerja sesuai dengan standar kerja normal yang berlaku. 
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Tabel 4.6  Tanggapan responden mengenai kemampuan bekerja karena 
ingin mengaktualisasikan diri, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 
Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat tepat 11 22.0 55 
Tepat 22 44.0 88 
Kurang tepat 14 28.0 42 
Tidak tepat 3 6.0 6 
Sangat tidak tepat 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 191 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
Tidak tepat 

Tidak tepat 
Kurang 
tepat Tepat 

 
Sangat 
tepat  

      
      
50 90 130 170       210 250 
           

191        
   

      
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kemampuan bekerja karena ingin mengaktualisasikan diri, dengan skor 191, hal 

ini menunjukkan bahwa para responden memiliki keinginan untuk 

mengaktualisasikan dirinya, dan menjadi kewajiban unsur pimpinan untuk 

membuka peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya, agar para pegawai bisa 

secara leluasa untuk mengaktualisasikan dirinya. Padahal menurut 

Davis(2002:299): Competency is  a capability perspective and people knowledge, 

especialy to impact on ability for need in a business via minimize cost and 

optimalization services to customer more for less. Kompetensi merupakan 
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perspektif kapabilitas yang berbasis pengetahuan pegawai, khususnya 

diaplikasikan dalam suatu organisasi untuk meminimasi biaya dan 

mengoptimalisasi pelayanan pada masyarakat. 

Kemudian,  penulis sajikan pula hasil tanggapan responden terhadap 

sikap tanggap pegawai dalam menanggapi segala situasi yang terjadi di 

tempatnya bekerja, sebagai berikut 

Tabel 4.7 Tanggapan responden mengenai tanggap dalam menanggapi 
segala situasi,RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 
(n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat tanggap 12 24.0 60 
Tanggap 23 46.0 92 
Kurang tanggap 15 30.0 45 
Tidak tanggap 0 0.0 0 
Sangat tidak tanggap 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 197 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
Tidak 
tanggap Tidak tanggap 

Kurang 
tanggap Tanggap 

 
Sangat 
tanggap  

      
      
50 90 130 170       210 250 
          

197        
   

      
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai tanggap 

dalam menanggapi segala situasi, dengan skor 197, hal ini berarti mereka selalu 

berupaya untuk menanggapi segala situasi lingkungan yang terjdi. Dengan 
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demikian akan mendorong tercapainya kinerja yang tinggi dari para pegawai, 

namun masih ada pegawai yang kurang memperhatikan situasi yang terjadi di 

lingkungan kerjanya, karena walaupun sebagian besar responden sudah sangat 

tanggap terhadap situasi yang terjadi di tempatnya bekerja, tetapi dengan masih 

adanya responden yang menyatakan kurang tanggap terhadap situasi yang terjadi 

di lingkungan RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandungtempatnya bekerja, hal 

tersebut bisa menjadi penyebab munculnya ketidak puasan dari dari para peserta 

diklat atas hasil pelayanan yang diberikan oleh para pegawai RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandung, karena itu, unsur pimpinan setiap  unit kerja, sangatlah 

tepat apabila dapat memberikan contoh kepada staf (bawahannya) supaya selalu 

menunjukkan sikap penuh perhatian terhadap situasi yang terjadi lingkungan unit 

kerja yang dipimpinnya. 

Dalam penelitian selanjutnya, untuk mengetahui keadaan kompetensi 

pegawai, dipertanyakan pula mengenai bagaimana kecepatan para responden 

dalam menanggapi semua informasi yang diterima oleh para pegawai RS Paru 

Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung. Hasil tanggapannya disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.8 Tanggapan responden mengenai tanggap dalam menanggapi 
semua informasi yang diterima, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 
Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat cepat tanggap 5 10.0 25 
Cepat tanggap 26 52.0 104 
Kurang cepat tanggap 18 36.0 54 
Benar-benar lamban 1 2.0 2 
Sangat benar-benar 
lamban 

0 0.0 
0 



 94 

Total Skor 50 100 185 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
benar-
benar 
lamban 

Benar-benar 
lamban 

Kurang 
cepat 
tanggap 

Cepat 
tanggap 

 
Sangat 
cepat 
tanggap  

      
      
50 90 130 170       210 250 
       185        
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai tanggap 

dalam menanggapi semua informasi yang diterima, dengan skor 185, hal ini 

menunjukkan bahwa semua informasi dari para peserta diklat ditanggapi secara 

serius oleh pimpinan dan para pegawai. Mengingat bahwa informasi merupakan 

urat nadi yang bisa memperlancar kegiatan dari organisasi, maka dampak yang 

mungkin terjadi dari kurang cepat tanggapnya para pegawai  terhadap semua 

informasi yang diterima, bisa menghambat terhadap kelancaran aktivitas 

pelaksanaan tugas para pegawai dan akan terhambatnya komunikasi dua arah 

antara pegawai dengan masyarakat (khususnya pengguna jasa), itu bisa 

berdampak pada terjadinya penurunan keinginan masyarakat untuk 

memanfaatkan keberadaan RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung,sesuai 

dengan penyataan Mitrani, Dalziel, Fitt (1992); Spencer & Spencer (19950),  

bahwa kompetensi pegawai diperlukan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang 

sesuai dengan prestasi yang diharapkan. Kompetensi tingkat pegawai meliputi 

Flexibility, yaitu kemampuan untuk melihat perubahan sebagai suatu kesempatan 
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yang menggembirakan ketimbang sebagai ancaman. Information seeking, 

motivation, and ability to learn, yaitu kemampuan mencari kesemapatan belajar 

tentang keahlian teknis dan interprsonal. Achievment motivation, yaitu 

kemampuan berinovasi sebagai peningkatan kualitas,  produktivitas. Work 

motivation under time pressure, yaitu kemampuan menahan stres dalam 

organisasi, dan komitmment dalam menyelesaikan pekerjan. Collaborativeness, 

yaitu kemampuan pegawai untuk bekerja secara kooperatif di dalam kelompok. 

Customer service orientation, yaitu kemampuan melayani konsumen, mengambil 

inisiatif dalam mengatasi masalah yang dihadapi pegawai, dengan demikian akan 

mendorong tercapainya kinerja yang tinggi oleh para pegawai. 

Tabel 4.9 Tanggapan responden mengenai sistem nilai yang berlaku di RS 
Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 (n=50) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat baik sesuai 
kebutuhan 

6 12.0 
30 

Baik sesuai kebutuhan 15 30.0 60 
Kurang baik 25 50.0 75 
Tidak baik 4 8.0 8 
Sangat tidak baik 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 173 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak baik Tidak baik Kurang 

baik 
Baik sesuai 
kebutuhan 

 
Sangat 
baik 
sesuai 
kebutuhan 

 

      
50 90 130 170       210 250 
       173           
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Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai sistem 

nilai yang berlaku, dengan skor 173, hal ini berarti para pegawai di RS Paru Dr. 

H. A. Rotinsulu Kota Bandungmampu memberikan pelayanan yang cepat kepada 

masyarakat padahal sistem dan prosedur pelayanan yang ada sudah dinilai 

standar, karena itu para pegawai dituntut untuk berupaya untuk meniungkatkan 

kualitas dan efesiensi kerja sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Denton (1997 ; 7) bahwa kompetensi 

merupakan kemampuan pegawai untuk berupaya dalam meningkatkan kualitas 

dan efisiensi pekerjaan. Dengan demikian akan mendorong tercapainya kinerja 

individu yang tinggi, ini menunjukan bahwa pihak lembaga  harus 

menyempurnakan sistem nilai yang berlaku sesuai prosedur pelayanan supaya 

bisa lebih cepat ditangani. 

Tabel 4.10  Tanggapan responden mengenai kemampuan dan keterampilan 
kerja yang dimiliki, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 
2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat sesuai kebutuhan 7 14.0 35 
Sesuai kebutuhan 29 58.0 116 
Kurang sesuai 14 28.0 42 
Tidak sesuai 0 0.0 0 
Sangat tidak sesuai 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 193 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
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Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
sesuai 

Tidak sesuai Kurang 
sesuai 

Sesuai 
kebutuhan 

 
Sangat 
sesuai 
kebutuhan 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       193           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kemampuan dan keterampilan kerja yang dimiliki, dengan skor 193, hal ini 

menunjukan bahwa kemampuan dan keterampilan kerja mereka sudah sangat 

sesuai kebutuhan, tetapi penulis masih melihat di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 

Kota Bandung, masih terdapat beberapa jenis fasilitas kerja yang belum 

dimanfaatkan secara maksimal. Pengakuan responden tersebut patut 

dipertanyakan, apakah karena memang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

belum mengerahkan dan mempergunakan seluruh kemampuan yang 

sesungguhnya terdapat dalam dirinya, atau karena mereka belum memiliki 

keahlian dan keterampilan dalam mengoperasikan fasilitas yang ada tersebut. 

Karena kemampuan yang diharapkan dari seseorang yang menjadi pegawai 

negeri sipil adalah kemampuan yang didalamnya terdapat 3 unsur, yaitu unsur 

kecakapan, unsur fisik dan unsur mental. Satu saja dari ketiga unsur kemampuan 

itu tidak dimiliki para pegawai, maka menjadi kewajiban pimpinan untuk 

mengembangkan kemampuan para pegawai tersebut, sehingga harapan para 

pegawai akan mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan atasan bisa terwujud, sesuai dengan pernyataan Menurut Mathis & 
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Jackson (2001), pengelompokan kompetensi terdiri dari pengetahuan 

(knowledge),  keterampilan (skill), dan kemampuan (abilities), sehingga 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan para pegawai harus sesuai dengan 

pekerjaan mereka saat ini. Namun masih ada beberapa pegawai memiliki 

keterampilan yang kurang memadai, tentunya ini suatu hal yang harus segera 

ditindaklanjuti oleh organisasi salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan 

dengan segera demi tercapainya kinerja yang tinggi seperti yang diharapkan oleh 

organisasi. 

Tabel 4.11  Tanggapan responden mengenai kemampuan dalam 
menyelesaikan  tugas yang diberikan atasan, RS Paru Dr. H. A. 
Rotinsulu Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Selalu selesai lebih cepat 4 8.0 20 
Bisa tepat waktu 32 64.0 128 
Sering terlambat 14 28.0 42 
Sangat lambat 0 0.0 0 
Sangat lambat sekali 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 190 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
lambat 
sekali 

Sangat lambat Sering 
terlambat 

Bisa tepat 
waktu 

 
Selalu 
tepat 
waktu 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       190           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kemampuan dalam menyelesaikan  tugas yang diberikan atasan, dengan skor 190, 
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hal ini menunjukkan bahwa responden  mempunyai kemampuan dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan atasan, di antaranya semua pekerjaan yang 

menjadi tugas pokok dan fungsi unit-unit kerja dapat diselesaikan sesuai 

program, dan tidak akan ada lagi komplain atau keluhan-keluhan dari konsumen 

yang menerima pelayanan RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, sesuai 

dengan penyataan Mitrani, Dalziel, Fitt (1992); Spencer & Spencer (1993 : 50),  

bahwa kompetensi pegawai diperlukan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang 

sesuai dengan prestasi yang diharapkan. Kompetensi tingkat pegawai meliputi 

Flexibility, yaitu kemampuan untuk melihat perubahan sebagai suatu kesempatan 

yang menggembirakan ketimbang sebagai ancaman. Information seeking, 

motivation, and ability to learn, yaitu kemampuan mencari kesemapatan belajar 

tentang keahlian teknis dan interprsonal. Achievment motivation, yaitu 

kemampuan berinovasi sebagai peningkatan kualitas,  produktivitas. Work 

motivation under time pressure, yaitu kemampuan menahan stres dalam 

organisasi, dan komitmment dalam menyelesaikan pekerjan. Collaborativeness, 

yaitu kemampuan pegawai untuk bekerja secara kooperatif di dalam kelompok. 

Customer service orientation, yaitu kemampuan melayani konsumen, mengambil 

inisiatif dalam mengatasi masalah yang dihadapi pegawai. 

Tabel 4.12  Tanggapan responden mengenai rasa tanggungjawab kerja 
terhadap tugas yang diberikan, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 
Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat besar dan optimal 10 20.0 50 
Besar dan optimal 30 60.0 120 
Kurang optimal 9 18.0 27 
Tidak optimal 1 2.0 2 
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Sangat tidak optimal 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 199 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut  

Sangat 
tidak 
optimal 

Tidak optimal Kurang 
optimal 

Besar dan 
optimal 

 
Sangat 
besar dan 
optimal 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       199           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai rasa 

tanggungjawab kerja terhadap tugas yang diberikan, dengan skor 199, hal ini 

menunjukkan bahwa responden sudah optimal terhadap tugas yang diberikan 

dalam memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat padahal sistem dan 

prosedur pelayanan yang ada sudah dinilai standar, karena itu para pegawai 

dituntut untuk berupaya untuk meniungkatkan kualitas dan efesiensi kerja sesuai 

dengan sistem dan prosedur yang ada sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Houtzagers (1999:29), bahwa Pengetahuan profesional, orientasi kepada 

pelanggan, kepedulian kepada bisnis, kepemimpinan, dan perencanaan serta 

pengorganisasian, karena itu pelayanan pada masyarakat merupakan keutamaan 

dalam pencapaian kinerja organisasi. 

Tabel 4.13  Tanggapan responden mengenai kemampuan dalam meraih 
target prestasi, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 
2019 (n=50) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat mampu 8 16.0 40 
Mampu 30 60.0 120 
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Kurang mampu 11 22.0 33 
Lemah sekali 1 2.0 2 
Sangat lemah sekali 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 195 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
lemah 
sekali 

Lemah sekali Kurang 
mampu Mampu 

 
Sangat 
mampu 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       195          
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kemampuan dalam meraih target prestasi, dengan skor 195, hal ini menunjukkan 

bahwa responden memiliki kemampuan kemampuan dan selalu mengambangkan 

kemampuan individu mereka untuk meraih target prestasi, karena itu 

pengembangan kemampuan pribadi menjadi sesuatu hal yang sangat penting 

dalam suatu organisasi, Perlu penulis kemukakan di sini, yang dimaksud dengan 

target di sini adalah sebagaimna dikemukakan Komaruddin (1999:418), ”target 

adalah suatu tujuan atau tujuan-tujuan antara, yang lebih terperinci yang ingin 

dicapai yang biasanya dinyatakan atau diukur secara kuantitatif. Target dapat 

merupakan jumlah akhir yang ingin dicapai atau jumlah bagian tertentu yang 

berada dalam proses keseluruhan”. 

Melihat hasil tanggapan responden dikaitkan dengan pengertian target 

secara normatif, tanggapan responden tersebut bisa dikatakan belum sesuai 

dengan kenyataan di lapangan, karena ternyata dari hasil temuan di lapangan 
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diketahui belum semua pegawai menggunakan kemampuannya meraih prestasi, 

bahkan para pegawai sepertinya sebagian pegawai tidak mempunyai target untuk 

bisa berprestasi. 

Tabel 4.14  Tanggapan responden mengenai kesiapan menghadapi 
tantangan, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 
(n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat serius 17 34.0 85 
Serius 27 54.0 108 
Kurang serius 6 12.0 18 
Tidak serius 0 0.0 0 
Sangat tidak serius 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 211 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
serius 

Tidak serius Kurang 
serius Serius 

 
Sangat 
serius 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
        211   
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kesiapan menghadapi tantangan, dengan skor 211, hal ini menunjukkan bahwa 

responden serius dalam menghadapi tantangan, tetapi belum semua pegawai 

mampu mengatasi tantangan yang dihadapinya, karenanya timbul tuntutan 

kepada unsur pimpinan untuk bisa mengarahkan para pegawai supaya bisa 

menghadapi setiap tantangan yang muncul ketika para pegawai melaksanakan 

tugasnya, terutama tantangan yang datang ketika para pegawai harus dihadapkan 
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dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat pengguna layanan RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandung. 

Pertanyaan selanjutnya adalah tentang pandangan terhadap masalah 

kualitas-kualitas hasil kerja. Dalam hal ini yang ingin penulis ketahui adalah 

kondisi kualitas hasil kerjanya, yang menyangkut pelaksanaan tugas dengan baik 

sehingga pimpinan merasa puas terhadap pekerjaan yang dihasilkan, dengan 

demikian hasil kerja pegawai yang bersangkutan sudah berdayaguna dan 

berhasilguna, bagi peningkatan kinerja pegawai, juga masalah kualitas hasil kerja 

pelayanan terhadap masyarakat.  

Tabel 4.15 Tanggapan responden mengenai pandangan terhadap masalah 
kualitas-kualitas hasil kerja, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat serius 19 38.0 95 
Serius 25 50.0 100 
Kurang serius 6 12.0 18 
Tidak serius 0 0.0 0 
Sangat tidak serius 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 213 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
serius 

Tidak serius Kurang 
serius Serius 

 
Sangat 
serius 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       213   
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 
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pandangan terhadap masalah kualitas-kualitas hasil kerja, dengan skor 213, hal 

ini menunjukkan bahwa responden akan mau melaksanakan tugasnya dengan 

hasil akhir yang berkualitas, tinggal bagaimana pimpinan mengarahkan agar para 

pegawai bisa bekerjasama dan bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. 

Secara umum variabel Kompetensi Pegawai pada RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandung,  dapat dilihat pada tabel 4.16 di bawah ini : 

Tabel 4.16 Rangkuman Variabel Kompetensi Pegawai RS Paru Dr. H. A. 
Rotinsulu Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 
No. Indikator Skor Ket. 
1. Penerapan ilmu, keahlian dan keterampilan 204 Mampu 
2. Kemampuan bekerja karena ingin mengaktualisasikan 

diri 191 Tepat 

3. Tanggap dalam menanggapi segala situasi 197 Tanggap 
4. Tanggap dalam menanggapi semua informasi yang 

diterima 185 Cepat tanggap 

5. Sistem nilai yang berlaku 173 Baik sesuai 
kebutuhan 

6. Kemampuan dan keterampilan kerja yang dimiliki 193 Sesuai kebutuhan 
7. Kemampuan dalam menyelesaikan  tugas yang 

diberikan atasan 190 Bisa tepat waktu 

8. Rasa tanggungjawab kerja terhadap tugas yang 
diberikan 199 Besar dan optimal 

9. Kemampuan dalam meraih target prestasi 195 Mampu 
10. Kesiapan menghadapi tantangan 211 Sangat serius 
11. Pandangan terhadap masalah kualitas-kualitas hasil 

kerja 213 Sangat serius 

 Jumlah 2151  
 Rata-rata Skor 195.5  
Sumber : Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS 12.0 
 

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, skor total nilai kumulatif variabel 

kompetensi pegawai mencapai 2151. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 11 

x 50 = 2750, dan  jumlah skor terendah adalah 1 x 11 x 50 = 550. Klasifikasi skor 

jawaban responden variabel kompetensi pegawai dapat digambarkan dalam 

tahapan bobot skor dengan rentang skor 440 sebagai berikut : 
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Sangat 
Tidak 
sesuai Tidak sesuai 

Kurang 
sesuai Sesuai 

 
Sesuai  

      
      
550 990 1430 1870       2310 2750 
  2151            
      

Berdasarkan Tabel 4.16 dan bobot skor variabel kompetensi pegawai di 

atas, ternyata kompetensi pegawai pada RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 

Bandungcukup sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pegawai ditinjau dari 

aspek motif, karakter pribadi, konsep diri dan pengetahuan menurut tanggapan 

pegawai sudah pada tahap yang baik. Dengan demikian kompetensi pegawai 

sudah tinggi, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu sistem 

nilai yang berlaku kadang diabaikan (kurang memberikan pelayanan yang cepat) 

dan kurang tanggap dalam menanggapi semua informasi yang diterima, maka 

sebaiknya pihak RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandungmeningkatkan 

kompetensi pegawainya baik melalui pendidikan, keterampilan maupun 

pelatihan, sehingga untuk selanjutnya akan mendorong tercapainya kinerja 

pegawai yang tinggi  

4.4. Motivasi Kerja Pegawai  RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung 
 

Motivasi merupakan suatu keinginan untuk berusaha sekuat-kuatnya 

mencapai tujuan organisasi, dipengaruhi oleh kemampuan untuk memuaskan 

beberapa kebutuhan individual. Motivasi secara umum berhubungan dengan 

segala usaha untuk mencapai tujuan. Pegawai yang memiliki motivasi kerja 

tinggi adalah seseorang yang secara terus menerus mencoba melakukan hal 

terbaik serta bersedia meluangkan waktu dan usaha ekstra untuk melakukan 
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pekerjaanya. Pegawai yang memiliki motivasi kerja yang rendah adalah 

seseorang yang seringkali tidak mau mencoba melakukan yang terbaik, serta 

jarang meluangkan waktu dan usaha ekstra untuk melakukan pekerjaanya. 

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan pada 50 orang pegawai RS 

Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandungyang dijadikan sebagai responden, maka 

di bawah ini dapat terungkap tentang motivasi para pegawai yang terdiri motif 

(motive), harapan (expectation) dan insentif (incentive) pegawai pada RS Paru 

Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung. 

Perlu dikemukakan pula bahwa bahwa skor tertinggi dan terendah dari 

indikator-indikator  variabel motivasi kerja yaitu skor tertinggi 5 x 50 = 250, 

sedangkan skor terendah 1 x 50 = 50 untuk setiap indikator, skor tersebut 

dipergunakan untuk mencari bobot setiap indikator dari variabel motivasi kerja 

dengan rentang skor 40. Untuk lebih jelasnya mengenai indicator-indikator  

tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini; 

Tabel 4.17. Tanggapan responden mengenai motive untuk  memenuhi  
kebutuhan ekonomis, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat terpenuhi 15 30.0 75 
Terpenuhi 29 58.0 116 
Kurang terpenuhi 5 10.0 15 
Tidak terpenuhi 1 2.0 2 
Sangat tidak terpenuhi 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 208 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 
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Sangat 
tidak 
terpenuhi 

Tidak terpenuhi Kurang 
terpenuhi Terpenuhi 

 
Sangat 
terpenuhi 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       208           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai motive 

untuk  memenuhi  kebutuhan ekonomis, dengan skor 208, hal ini menunjukkan 

bahwa motive untuk memenuhi kebutuhan ekonomis terpenuhi dan sebagian lagi 

menyatakan terpenuhi, dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomis akan 

membangkitkan motivasi para pegawai untuk melaksanakan tugas dengan giat 

dan selanjutnya akan mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik lagi. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Maslow dalam Widjaya (1999:28) yang menyatakan 

bahwa individu akan termotivasi melakukan aktivitas apabila individu yang 

bersangkutan melihat bahwa aktivitas tersebut memenuhi kebutuhannya pada 

saat itu.  Sementara itu Siagian (2006:156) menyatakan bahwa keinginan untuk 

hidup merupakan keinginan utama dari setiap orang, manusia bekerja untuk dapat 

makan dan makan untuk dapat melanjutkan hidupnya (the desire to live). Namun 

disisi lain masih terdapat beberapa pegawai yang merasakan kebutuhan ekonomis 

mereka tidak terpenuhi, oleh karena itu organisasi perlu mengkaji ulang agar 

kebutuhan ekonomis pegawai dapat terpenuhi sehingga dapat memotivasi 

pegawai dalam bekerja dan dapat mencapai kinerja yang baik. 
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Tabel 4.18 Tanggapan responden mengenai motive kesempatan untuk 
berkembang  dan mencapai kemajuan pribadi, RS Paru Dr. 
H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Mudah 14 28.0 70 
Mudah 33 66.0 132 
Sulit 3 6.0 9 
Sangat sulit 0 0.0 0 
Sangat sangat sulit 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 211 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
sangat 
sulit 

Sangat sulit Sulit Mudah 
 
Sangat 
mudah 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
   211   
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

motivekesempatan untuk berkembang  dan mencapai kemajuan pribadi, dengan 

skor 211, hal ini menunjukkan bahwa mereka mudah untuk berkembang dan 

mencapai kemajuan pribadi di tempat kerja. Dengan memperoleh kesempatan 

berkembang dan mencapai kemajuan pribadi, hal ini tentunya akan memotivasi 

pegawai untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Hal ini dijelaskan oleh 

Herzberg (Wexley dan Yukl, 1992:136) yang menyatakan bahwa menjadi faktor 

motivator apabila dapat memacu seseorang untuk bekerja lebih baik dan 

bergairah. Yang termasuk kategori ini antara lain : pengakuan dari orang lain, 

peluang untuk berprestasi, tantangan dan tanggung jawab. Terpenuhinya faktor 
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ini, menyebabkan orang merasa puas, tetapi bila tidak terpenuhi, tidak akan 

mengakibatkan ketidakpuasan yang berlebihan. Lebih lanjut Siagian (2006:157) 

menyatakan bahwa keinginan untuk suatu posisi dengan memiliki sesuatu 

merupakan keinginan manusia yang kedua dan salah satu sebab mengapa 

manusia bekerja ( the desire for position). 

Tabel 4.19 Tanggapan responden mengenai motive untuk diakui sebagai 
manusia dan sebagai alat untuk melaksanakan  pekerjaan, RS 
Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 (n=50) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Mudah 16 32.0 80 
Mudah 29 58.0 116 
Sulit 5 10.0 15 
Sangat sulit 0 0.0 0 
Sangat sangat sulit 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 211 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
sangat 
sulit 

Sangat sulit Sulit Mudah 
 
Sangat 
mudah 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       211   
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai motive 

untuk diakui sebagai manusia dan sebagai alat untuk melaksanakan  pekerjaan, 

dengan skor 211, hal ini menunjukkan bahwa mereka mudah mendapatkan 

pengakuan sebagai manusia dan bukan sebagai alat untuk melaksanakan 

pekerjaan, sehingga memotivasi mereka untuk mencapai kinerja yang lebih baik 

lagi. Namun terdapat beberapa pegawai yang merasakan sulitnya mendapatkan 



 110 

pengakuan tersebut, hal ini akan menyebabkan tidak termotivasinya pegawai 

untuk mengejar prestasi yang lebih baik lagi. Oleh karena itu pimpinan harus 

lebih sering memberikan penghargaan baik materi ataupun non materi seperti 

pujian dan ucapan selamat atas prestasi dan kerja keras pegawai. Maslow dalam 

Widjaya (1999:28) menyatakan para pegawai akan termotivasi bila kebutuhan 

ego, status dan penghargaan dapat terpenuhi dan  merupakan kebutuhan tingkat 

berikutnya yang meliputi kebutuhan untuk dihormati, dan dihargai oleh orang 

lain. Lebih lanjut Siagian (2006:157) menyatakan bahwa keinginan akan 

pengakuan, penghormatan dan status sosial merupakan jenis terakhir dari 

kebutuhan yang mendorong orang untuk bekerja. 

Tabel 4.20 Tanggapan responden mengenai motive untuk menyalurkan / 
mendayagunakan kemampuan  diri, RS Paru Dr. H. A. 
Rotinsulu Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Mudah 14 28.0 70 
Mudah 34 68.0 136 
Sulit 2 4.0 6 
Sangat sulit 0 0.0 0 
Sangat sangat sulit 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 212 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
sangat 
sulit 

Sangat sulit Sulit Mudah 
 
Sangat 
mudah 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
      212   
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Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai motive 

untuk menyalurkan / mendayagunakan kemampuan  diri, dengan skor 212, hal ini 

menunjukkan bahwa mereka mudah  mewujudkan/mendayagunakan kemampuan 

diri di tempat bekerja, sehingga hal ini memotivasi mereka untuk mencapai 

prestasi yang lebih baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Herzberg (Wexley dan 

Yukl, 1992:136), mengenai faktor motivator yang dapat memacu seseorang untuk 

bekerja lebih baik dan bergairah, yang termasuk kategori ini antara lain : 

pengakuan dari orang lain, peluang untuk berprestasi, tantangan dan tanggung 

jawab. Terpenuhinya faktor ini, menyebabkan orang merasa puas, tetapi bila 

tidak terpenuhi, akan mengakibatkan ketidakpuasan yang berlebihan. 

Tabel 4.21 Tanggapan responden mengenai harapan untuk  memproleh 
pimpinan yang baik, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat terpenuhi 16 32.0 80 
Terpenuhi 28 56.0 112 
Kurang terpenuhi 6 12.0 18 
Tidak terpenuhi 0 0.0 0 
Sangat tidak terpenuhi 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 210 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
terpenuhi 

Tidak terpenuhi 
Kurang 
terpenuh
i 

Terpenuhi 
 
Sangat 
terpenuhi 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
    210          
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Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai harapan 

untuk  memproleh pimpinan yang baik, dengan skor 210, hal ini menunjukkan 

bahwa harapan mereka terpenuhi untuk mendapatkan pimpinan yang baik, 

dengan diperoleh figur Pimpinan yang baik akan memotivasi pegawai untuk 

memberikan prestasi kerja yang baik, sebagaimana yang dikemukakan Siagian 

(2006:166) bahwa dalam motivasi positif Pimpinan dapat memotivasi 

(merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang 

berprestasi di atas prestasi standar).  

Dengan motivasi positif ini semangat bekerja bawahan akan meningkat 

karena pada umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. Pada 

umumnya pimpinan yang dapat memotivasi bawahannya adalah Pimpinan yang 

dapat dijadikan figur yang baik.  Namun ada beberapa pegawai yang menyatakan 

kurang terpenuhinya harapan untuk mendapatkan pimpinan yang baik, sehingga 

membuat pegawai kurang termotivasi untuk mencapai prestasi yang baik. Oleh 

karena itu harus ada pendekatan yang lebih tepat oleh pimpinan/atasan sehingga 

akan menghapus pendapat pegawai terhadap Pimpinan/atasan yang kurang baik 

dan pegawai akan lebih nyaman dan termotivasi untuk bekerja dengan baik. 

Tabel 4.22 Tanggapan responden mengenai harapan untuk mendapatkan 
perlakuan yang tidak dibeda-bedakan, RS Paru Dr. H. A. 
Rotinsulu Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat terpenuhi 8 16.0 40 
Terpenuhi 22 44.0 88 
Kurang terpenuhi 15 30.0 45 
Tidak terpenuhi 5 10.0 10 
Sangat tidak terpenuhi 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 183 
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Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
terpenuhi 

Tidak terpenuhi 
Kurang 
terpenuh
i 

Terpenuhi 
 
Sangat 
terpenuhi 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       183          
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai harapan 

untuk mendapatkan perlakuan yang tidak dibeda-bedakan, dengan skor 183, hal 

ini menunjukkan bahwa terpenuhi, artinya mereka tidak di perlakuan berbeda di 

tempat mereka bertugas, sehingga akan memotivasi mereka untuk mencapai 

prestasi kerja yang baik. Siagian (2006:160) menyatakan bahwa perlakuan yang 

baik/wajar terhadap para pegawai lebih besar pengaruhnya terhadap produktivitas 

kerja daripada tingkat upah yang besar, walaupun juga upah merupakan hal 

penting. 

Tabel 4.23 Tanggapan responden mengenai harapan untuk memproleh  
jaminan keselamatan dan keamanan kerja, RS Paru Dr. H. A. 
Rotinsulu Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat terpenuhi 11 22.0 55 
Terpenuhi 31 62.0 124 
Kurang terpenuhi 6 12.0 18 
Tidak terpenuhi 2 4.0 4 
Sangat tidak terpenuhi 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 201 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 
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Sangat 
tidak 
terpenuhi 

Tidak terpenuhi 
Kurang 
terpenuh
i 

Terpenuhi 
 
Sangat 
terpenuhi 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       201        

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai harapan 

untuk memproleh  jaminan keselamatan dan keamanan kerja, dengan skor 201, 

hal ini menunjukkan bahwa mereka mudah untuk memperoleh jaminan 

keselamatan dan keamanan kerja, sehingga dapat memotivasi mereka untuk 

mencapai kinerja yang tinggi, sebagaimana dikemukakan Maslow dalam Widjaya 

(1999:28), bahwa kebutuhan akan keselamatan dan rasa aman akan bertindak 

sebagai motivator, apabila kebutuhan fisiologis telah terpuaskan secara minimal. 

Kebutuhan akan rasa aman ini antara lain kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan 

akan perlindungan dari ancaman, pertentangan dan lain sebagainya. Namun 

terdapat beberapa pegawai yang menyatakan kurang terjaminnya keselamatan 

dan keamanan kerja, sehingga hal ini akan mengurangi motivasi mereka untuk 

mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Jaminan keselamatan dan keamanan kerja 

sebaiknya dapat dipenuhi oleh instansi, sebab akan memberikan rasa aman 

kepada pegawai terutama yang bertugas dilapangan yang penuh resiko, sehingga 

mereka dapat bekerja dengan maksimal tanpa rasa was-was dalam melaksanakan 

pekerjaan. 
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Tabel 4.24 Tanggapan responden mengenai harapan untuk memperoleh  
penghargaan atas prestasi, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat terpenuhi 20 40.0 100 
Terpenuhi 30 60.0 120 
Kurang terpenuhi 0 0.0 0 
Tidak terpenuhi 0 0.0 0 
Sangat tidak terpenuhi 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 220 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut  

Sangat 
tidak 
terpenuhi 

Tidak terpenuhi 
Kurang 
terpenuh
i 

Terpenuhi 
 
Sangat 
terpenuhi 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
             220   
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai harapan 

untuk memperoleh  penghargaan atas prestasi, dengan skor 220, hal ini 

menunjukkan bahwa terpenuhi harapan mereka untuk memperoleh penghargaan 

atas prestasi yang baik dari atasan, dengan pemberian penghargaan kepada 

pegawai yang berprestasi akan mendorong mereka bekerja lebih baik lagi dan 

berlomba untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Siagian (2006:157) bahwa keinginan akan pengakuan, 

penghormatan dan status sosial merupakan jenis terakhir dari kebutuhan yang 

mendorong orang untuk bekerja Namun masih disayangkan masih terdapat 

beberapa pegawai yang menyatakan kurang terpenuhinya harapan mereka untuk 
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memperoleh penghargaan atas prestasi yang baik. Ini berarti masih adanya 

pimpinan/atasan yang belum bisa menghargai prestasi bawahannya, hal ini harus 

segera dirubah sebab dengan memberikan penghargaan kepada bawahan yang 

berprestasi dengan baik akan menciptakan persaingan yang sehat antara pegawai 

untuk menjadi yang terbaik dan pada akhirnya mereka akan mencapai kinerja 

yang tinggi seperti yang diharapkan instansi. 

Tabel 4.25 Tanggapan responden mengenai harapan tidak ada perasaan  
takut dipecat dari pekerjaan, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat terpenuhi 9 18.0 40 
Terpenuhi 31 62.0 64 
Kurang terpenuhi 10 20.0 87 
Tidak terpenuhi 0 0.0 6 
Sangat tidak terpenuhi 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 197 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
terpenuhi 

Tidak terpenuhi 
Kurang 
terpenuh
i 

Terpenuhi 
 
Sangat 
terpenuhi 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
           

197        
   

      
 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai harapan 

tidak ada perasaan  takut dipecat dari pekerjaan, dengan skor 197, hal ini 

menunjukkan bahwa harapan mereka terwujud, ini berarti pegawai sudah tidak 



 117 

memiliki rasa takut dipecat, pemecatan seseorang tidak dapat dilakukan dengan 

sembarangan harus mempunyai alasan yang jelas, sehingga akan berdampak rasa 

aman bagi pegawai yang tidak membuat masalah yang menyebabkan dirinya 

dapat dipecat. Dengan rasa aman tersebut pegawai akan termotivasi untuk 

mencapai prestasi kerja yang lebih baik lagi. Namun masih ada beberapa pegawai 

yang menyatakan masih ada perasaan takut dipecat dari pekerjaan, ini berarti 

harus lebih diberitahukan kepada semua pegawai prosedur pemecatan dengan 

jelas, sehingga tidak akan ada rasa ketakutan berlebihan yang akan menurunkan 

motivasi kerja pegawai.. 

Tabel 4.26 Tanggapan responden mengenai gaji yang diterima sudah pantas 
/ sesuai dengan pekerjaan, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat sesuai 10 20.0 50 
Sesuai 33 66.0 132 
Kurang sesuai 7 14.0 21 
Tidak sesuai 0 0.0 0 
Sangat tidak sesuai 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 203 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

 

Sangat 
tidak 
sesuai 

Tidak sesuai Kurang 
sesuai Sesuai 

 
Sangat 
sesuai 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       203           
      



 118 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kesesuaian  gaji yang diterima sudah pantas / sesuai dengan pekerjaan, dengan 

skor 203, hal ini menunjukkan bahwa gaji yang mereka terima sesuai/pantas 

dengan pekerjaan mereka, Bagi sebagian besar pegawai  materi/uang masih 

menjadi alat memotivasi yang utama, jadi sebaiknya pihak instansi lebih 

memperhatikan sumber-sumber lain selain faktor gaji sebagai tambahan bagi para 

pegawainya agar sesuai dan pantas dengan pekerjaan mereka, sebab dengan 

terpenuhinya penghasilan yang mereka anggap sudah pantas akan memotivasi 

mereka. Sebagaimana dikemukakan Siagian (2006:169) bahwa hal yang 

memotivasi semangat kerja sesorang adalah untuk memenuhi kebutuhan serta 

kepuasan baik materiil maupun non-materiil yang diperolehnya sebagai imbalan 

balas jasa dari jasa yang diberikannya kepada organisasi.  

Tabel 4.27 Tanggapan responden mengenai jaminan kesehatan yang 
diberikan, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 
(n=50) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat memadai 3 6.0 15 
Memadai 13 26.0 52 
Kurang memadai 34 58.0 102 
Tidak memadai 0 0.0 0 
Sangat tidak memadai 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 169 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
memadai 

Tidak 
memadai 

Kurang 
memadai Memadai 

 
Sangat 
memadai 
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50 90 130 170       210 250 
 169     
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai jaminan 

kesehatan yang diberikan, dengan skor 169, hal ini menunjukkan bahwajaminan 

kesehatan yang diberikan dirasakan kurang memadai. Hal ini berarti pihak 

organisasi harus meninjau ulang tentang kebijakan jaminan kesehatan yang 

diberikan kepada pegawai, sehingga besarnya jaminan kesehatan tersebut dinilai 

memadai oleh para pegawainya. Dengan demikian akan mendorong pegawai 

dalam bekerja dengan sungguh-sungguh dan untuk selanjutnya akan memberikan 

pengaruh yang positif terhadap kinerja mereka. 

Tabel 4.28  Tanggapan responden mengenai segala jenis tunjangan yang 
diberikan, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 
(n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat membantu 11 22.0 55 
Membantu 34 68.0 136 
Kurang membantu 5 10.0 15 
Tidak membantu 0 0.0 0 
Sangat tidak membantu 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 206 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
membantu 

Tidak membantu 
Kurang 
memban
tu 

Membantu 
 
Sangat 
membantu 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       206          
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Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai segala 

jenis tunjangan yang diberikan, dengan skor 206, hal ini menunjukkan bahwa 

segala tunjangan yang diberikan mampu membantu menambah penghasilan, oleh 

karena itu sebaiknya pihak instansi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, 

tetap mempertahankan kebijakan yang sudah berjalan dan perlu dicarikan 

sumber-sumber penghasilan baru yang dapat memberikan tambahan penghasilan 

bagi para pegawai, sehingga diperoleh jumlah yang lebih pantas dan dapat hidup 

sejahtera lagi, dengan terciptanya kehidupan yang sejahtera akan lebih mudah 

bagi mereka untuk mencurahkan segala kemampuan dan konsentrasi pada 

pekerjaanya, maka dengan demikian akan memotivasi mereka untuk mencapai 

prestasi kerja yang lebih baik. 

Tabel 4.29 Tanggapan responden mengenai bonus selalu diberikan jika 
berprestasi atau ada peristiwa-peristiwa penting, RS Paru Dr. 
H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Selalu 1 2.0 5 
Sering 13 26.0 52 
Jarang 36 72.0 108 
Tidak pernah 0 0.0 0 
Sangat tidak pernah 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 165 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
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Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
pernah 

Tidak pernah Jarang Sering 
 
Sangat 
sering 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
 165    

 
 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai bonus 

selalu diberikan jika berprestasi atau ada peristiwa-peristiwa penting, dengan 

skor 165, hal ini menunjukkan bahwa jarang mendapatkan bonus jika berprestasi 

ataupun jika ada peristiwa-peristiwa penting. Ini berarti bonus hanya diberikan 

untuk orang-orang tertentu saja misalnya yang berprestasi, namun sayangnya 

pemberian bonus tersebut mungkin tidak transparan sehingga pegawai lain tidak 

mengetahuinya, jadi untuk di masa yang akan datang jika ada pemberian bonus 

harus diberitahukan pada seluruh pegawai terutama alasan pegawai tersebut 

mendapatkan bonus. Dengan demikian akan memotivasi pegawai lainnya untuk 

bekerja lebih giat lagi. 

Tabel 4.30 Tanggapan responden mengenai kebijakan jaminan  hari tua / 
pensiun yang diberikan, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat sesuai 5 10.0 25 
Sesuai 28 56.0 112 
Kurang sesuai 13 26.0 39 
Tidak sesuai 4 8.0 8 
Sangat tidak sesuai 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 184 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
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Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
sesuai 

Tidak sesuai Kurang 
sesuai Sesuai 

 
Sangat 
sesuai 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       184           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kebijakan jaminan  hari tua / pensiun yang diberikan, dengan skor 184, hal ini 

menunjukkan bahwa kebijakan jaminan hari tua/pensiun yang diberikan sesuai, 

namun tidak sedikit pula yang menyatakan tidak sesuai. Ini berarti harus ada 

penjelasan dari pihak organisasi cara perhitungan yang sangat jelas tentang 

kebijakan pensiunan, dan jika dirasa harus ada peninjauan ulang maka harus 

segera dilaksanakan dan diberitakan kepada seluruh pegawai dengan transparan, 

sehingga tidak ada persepsi yang buruk terhadap kebijakan pensiunan. Dengan 

diperoleh kejelasan dan penerimaan yang baik oleh pegawai akan 

membangkitkan motivasi mereka dalam bekerja.Sebagaimana dikemukakan 

Siagian (2006:169) bahwa hal yang memotivasi semangat kerja sesorang adalah 

untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasan baik materiil maupun non-materiil 

yang diperolehnya sebagai imbalan balas jasa dari jasa yang diberikannya kepada 

organisasi. 

Secara umum variabel Motivasi kerja Pegawai pada RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandung,  dapat dilihat pada tabel 4.31 di bawah ini 
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Tabel 4.31 Rangkuman Variabel Motivasi kerja pegawai pada RS Paru Dr. 
H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 
No. Indikator Skor Ket. 
1. Motive untuk  memenuhi  kebutuhan ekonomis 208 Terpenuhi 
2. Motive kesempatan untuk berkembang  dan mencapai 

kemajuan pribadi 211 Sangat mudah 

3. Motive untuk diakui sebagai manusia dan sebagai alat 
untuk melaksanakan  pekerjaan 211 Sangat mudah 

4. Motive untuk menyalurkan / mendayagunakan 
kemampuan  diri 212 Sangat mudah 

5. Harapan untuk  memproleh pimpinan yang baik 210 Sangat terepenuhi 
6. Harapan untuk mendapatkan perlakuan yang tidak 

dibeda-bedakan 183 Terpenuhi 

7. Harapan untuk memproleh  jaminan keselamatan dan 
keamanan kerja 201 Terpenuhi 

8. Harapan untuk memperoleh  penghargaan atas 
prestasi 220 Sangat terpenuhi 

9. Harapan tidak ada perasaan  takut dipecat dari 
pekerjaan 197 Terpenuhi 

10. Kesesuaian  gaji yang diterima sudah pantas / sesuai 
dengan pekerjaan 203 Sesuai 

11. Jaminan kesehatan yang diberikan 169 Kurang memadai 
12. Segala jenis tunjangan yang diberikan 206 Membantu 
13 Bonus selalu diberikan jika berprestasi atau ada 

peristiwa-peristiwa penting 165 Jarang 

14 Kebijakan jaminan  hari tua / pensiun yang diberikan 184 Sesuai 
 Jumlah 2780  
 Rata-rata Skor 198.6  
Sumber : Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS 12.0 
 

Berdasarkan tabel 4.31 di atas, skor total nilai kumulatif variabel motivasi 

kerja mencapai 2780. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 14 x 50 = 3500, 

dan  jumlah skor terendah adalah 1 x 14 x 50 = 700. Klasifikasi skor jawaban 

responden variabel motivasi kerja dapat digambarkan dalam tahapan bobot skor 

dengan rentang skor 560 sebagai berikut : 

Sangat 
rendah 

Rendah 
Cukup 
tingggi Tinggi 

 
Sangat 
tinggi  

      
      
700 1260 1820 2380       2940 3500 
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  2780            
      

Berdasarkan Tabel 4.31 dan bobot skor variabel motivasi kerja pegawai di 

atas, bahwa motivasi kerja pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 

Bandungpada saat ini secara rata-rata menunjukan berada pada keadaan yang 

cukup tinggi, dalam arti kondisi kerja yang ada pada saat ini cukup memenuhi 

kebutuhan mereka dalam hal motif (motive), harapan (expectation) dan insentif 

(incentive) sehingga cukup mendukung terhadap kinerja pegawai, namun masih 

ada sebagian responden yang kurang termotivasi dalam hal jaminan kesehatan 

yang diberikan kurang memadai dan jarang diberikan bonus, meskipun ada 

pegawai yang berprestasi atau ada peristiwa-peristiwa penting. 

 

4.5. Komitmen Pegawai pada RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung 
 

Komitmen merupakan keterikatan pada suatu falsafah dan satuan kerja 

kemungkinan untuk bertahan dalam satuan kerja akan lebih tinggi ketimbang 

pegawai yang tidak mempunyai rasa keterikatan pada satuan kerja. Shadur, 

Kinzle dan Rodwell (1999) memberi pengertian bahwa pegawai yang 

mempunyai komitmen terhadap satuan kerja menunjukkan kuatnya pengenalan 

dan keterlibatan pegawai dalam satuan kerja yang dinyatakan sebagai berikut 

“Organizational commitement was defined as the strength of an individual’s 

identification with and involvement in a particularorganization”. Pegawai yang 

memiliki komitmen terhadap satuan kerja kemungkinan untuk tetap bertahan 

lebih tinggi dari pada pegawai yang tidak mempunyai komitmen.  

Pengertian komitmen merujuk pada kesetiaan dan loyalitas. Komitmen 
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didefinisikan sebagai kekuatan relatif dari identifikasi dan keterlibatan individu 

kepada organisasi tertentu, Amstrong, (2005 ; 284), bahwa  pengertian komitmen 

merujuk pada kesetiaan dan loyalitas.  

Perlu dikemukakan pula bahwa bahwa skor tertinggi dan terendah dari 

indikator-indikator  variabel komitmen yaitu skor tertinggi 5 x 50 = 250, 

sedangkan skor terendah 1 x 50 = 50 untuk setiap indikator, skor tersebut 

dipergunakan untuk mencari bobot setiap indikator dari variabel komitmen 

dengan rentang skor 40. Untuk lebih jelasnya mengenai indicator-indikator  

tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini; 

Tabel 4.32. Tanggapan pegawai terhadap keterikatan untuk melaksanakan 
pekerjaan dengan giat, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat terikat 20 40.0 100 
Terikat 13 26.0 52 
Cukup terikat 16 32.0 48 
Tidak terikat 1 2.0 2 
Sangat tidak terikat  0 0.0 0 
Total Skor 50 100 202 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
terikat 

Tidak terikat Cukup 
terikat Terikat 

 
Sangat 
terikat 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       202           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 
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keterikatan untuk melaksanakan pekerjaan dengan giat di RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandungdengan skor 202. Hal ini menunjukan bahwa pegawai 

terikat atau komit dengan aturan dalam melaksanakan pekerjaan sehingga setiap 

pegawai diwajibakan melaksanakan pekerjaan dengan aturan disiplin pegawai 

pada RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung. 

Tabel 4.33. Tanggapan pegawai terhadap keterikatan untuk menjalin kerja 
sama dengan unit kerja lain, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat terikat 6 12.0 30 
Terikat 6 12.0 24 
Cukup terikat 21 42.0 63 
Tidak terikat 17 34.0 34 
Sangat tidak terikat  0 0.0 0 
Total Skor 50 100 151 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
terikat 

Tidak terikat Cukup 
terikat Terikat 

 
Sangat 
terikat 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
 1

5
1 

    

      
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

keterikatan untuk menjalin kerja sama dengan unit kerja lain, di RS Paru Dr. H. 

A. Rotinsulu Kota Bandungdengan skor 151. Hal ini menunjukan bahwa 

kecamatan cukup mengoptimalkan tentang tugas, peran dan fungsi kepada unit 
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kerja lain secara terbuka, sehingga ada keterikatan untuk menjalin kerja sama 

dengan unit kerja lain. 

Tabel 4.34. Tanggapan pegawai terhadap keterikatan untuk  melaksanakan 
tugas  tambahan, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 
2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat terikat 10 20.0 50 
Terikat 4 8.0 16 
Cukup terikat 10 20.0 30 
Tidak terikat 26 52.0 52 
Sangat tidak terikat  0 0.0 0 
Total Skor 50 100 148 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
terikat 

Tidak terikat Cukup 
terikat Terikat 

 
Sangat 
terikat 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
 148     
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

keterikatan untuk  melaksanakan tugas  tambahan di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 

Kota Bandungdengan skor 148. Hal ini menunjukan bahwa setiap pegawai tidak 

terikat untuk melaksanakan tugas tambahan, karena setiap pegawai kurang  

berkomitmen dalam belum mengoptimalkan tupoksi mereka. 
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Tabel 4.35. Tanggapan pegawai terhadap keterikatan untuk tetap setia 
(dedikasi) kepada organisasi,  RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat terikat 10 20.0 50 
Terikat 35 70.0 140 
Cukup terikat 4 8.0 12 
Tidak terikat 1 2.0 2 
Sangat tidak terikat  0 0.0 0 
Total Skor 50 100 204 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
terikat 

Tidak terikat Cukup 
terikat Terikat 

 
Sangat 
terikat 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       204           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

keterikatan untuk tetap setia (dedikasi) kepada organisasi di RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandungdengan skor 204. Hal ini menunjukan bahwa pegawai 

untuk komit, konsistensi dan konsekuensi, serta partisipasi semua pihak terkait 

dalam melaksanakan tupoksi kecamatan. Brown, Hitchcock, dan Willard (1994 

:74) menjelaskan esensi komitmen adalah menjadikan sasaran karyawan dan 

sasaran perusahaan menjadi satu dan sama. Keterikatan yang kuat dengan sasaran 

kelompok apabila sasaran-sasaran itu sangat selaras dengan sasaran karyawan. 

Mereka yang menghargai dan berpegang teguh kepada misi perusahaan bersedia 

untuk tidak hanya berusaha sepenuh hati atas nama perusahaan, tetapi juga 
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berkorban bilamana itu diperlukan. 

Tabel 4.36. Tanggapan pegawai terhadap keterikatan untuk patuh (loyal) 
pada aturan kepada Organisasi,  RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 
Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat terikat 25 50.0 125 
Terikat 11 22.0 44 
Cukup terikat 13 26.0 39 
Tidak terikat 1 2.0 2 
Sangat tidak terikat  0 0.0 0 
Total Skor 50 100 210 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
terikat 

Tidak terikat Cukup 
terikat Terikat 

 
Sangat 
terikat 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
   210   
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

keterikatan untuk patuh (loyal) pada aturan kepada Organisasi di RS Paru Dr. H. 

A. Rotinsulu Kota Bandungdengan skor 210. Hal ini menunjukan bahwa setiap 

pegawai dituntut untuk tetap patuh (loyal) pada aturan kepada Organisasi.Brown, 

Hitchcock, dan Willard (1994 :5) secara singkat mengatakan bahwa keterikatan 

karyawan dengan organisasi dibangun dan dijaga atas dasar kerelaan untuk saling 

memberi dan menerima keunggulan kompetensi dari kedua pihak. 

 

Tabel 4.37. Tanggapan pegawai terhadap keterikatan untuk menjaga 
integritas diri dalam Organisasi,  RS Paru Dr. H. A. 
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Rotinsulu Kota Bandung, 2019 (n=50) 
 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat terikat 14 28.0 70 
Terikat 16 32.0 64 
Cukup terikat 20 40.0 60 
Tidak terikat 0 0.0 0 
Sangat tidak terikat  0 0.0 0 
Total Skor 50 100 194 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
terikat 

Tidak terikat Cukup 
terikat Terikat 

 
Sangat 
terikat 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       194           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

keterikatan untuk menjaga integritas diri dalam Organisasi di RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandungdengan skor 194. Hal ini menunjukan bahwa keterikatan 

untuk menjaga integritas diri dalam Organisasi sangat penting dalam menunjang 

visi, misi serta tujuan kecamatan. Brown, Hitchcock, dan Willard (1994 :74) 

menjelaskan esensi komitmen adalah keterikatan yang kuat dengan sasaran 

kelompok apabila sasaran-sasaran itu sangat selaras dengan sasaran karyawan. 

Mereka yang menghargai dan berpegang teguh kepada misi perusahaan bersedia 

untuk tidak hanya berusaha sepenuh hati atas nama perusahaan, tetapi juga 

berkorban bilamana itu diperlukan.  

Tabel 4.38. Tanggapan pegawai terhadap kepercayaan pada misi organisasi,  
RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 (n=50) 
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Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat percaya 27 54.0 135 
Percaya 21 42.0 84 
Cukup percaya 2 4.0 6 
Tidak percaya 0 0.0 0 
Sangat tidak percaya  0 0.0 0 
Total Skor 50 100 225 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
percaya 

Tidak percaya Cukup 
percaya Percaya 

 
Sangat 
percaya 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
   225   
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kepercayaan pada misi organisasi di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 

BandungBarat dengan skor 225. Hal ini menunjukan bahwa pegawai percaya 

terhadap misi organisasi yaitu memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi 

Kecamatan, meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Brown, Hitchcock, dan 

Willard (1994 :74) menjelaskan esensi komitmen adalah keterikatan yang kuat 

dengan sasaran kelompok apabila sasaran-sasaran itu sangat selaras dengan 

sasaran karyawan 

Tabel 4.39. Tanggapan responden mengenai kepercayaan pada tujuan 
organisasi,  RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 
(n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat percaya 21 42.0 105 
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Percaya 14 28.0 56 
Cukup percaya 13 26.0 39 
Tidak percaya 2 4.0 4 
Sangat tidak percaya  0 0.0 0 
Total Skor 50 100 204 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
percaya 

Tidak percaya Cukup 
percaya Percaya 

 
Sangat 
percaya 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       204           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot 

mengenaikepercayaan pada tujuan organisasi di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 

Kota Bandungdengan skor 204. Hal ini menunjukan bahwa pegawai percaya 

terhadap tujuan organisasasi, yaitu  menyukseskan tugas dan fungsi diantaranya 

penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi hubungan masyarakat, protokol, tata 

usaha dan kepegawaian, sandi dan telekomunikasi serta rumah tangga.  

 

 

 

Tabel 4.40. Tanggapan responden mengenai kepercayaan pada strategi 
organisasi,  RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 
(n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat percaya 5 10.0 25 
Percaya 40 80.0 160 
Cukup percaya 4 8.0 12 
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Tidak percaya 1 2.0 2 
Sangat tidak percaya  0 0.0 0 
Total Skor 50 100 199 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
percaya 

Tidak percaya Cukup 
percaya Percaya 

 
Sangat 
percaya 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
     199           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot 

mengenaikepercayaan pada strategi organisasi di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 

Kota Bandungdengan skor 199. Hal ini menunjukan bahwa strategi yang 

diterapkan yaitu meningakatkan sumber daya manusia pada RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandung.  

Tabel 4.41. Tanggapan responden mengenai kepercayaan pada tugas yang 
diberikan,  RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 
(n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat percaya 16 32.0 80 
Percaya 16 32.0 64 
Cukup percaya 15 30.0 45 
Tidak percaya 3 6.0 6 
Sangat tidak percaya  0 0.0 0 
Total Skor 50 100 195 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat Tidak percaya Cukup Percaya   
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tidak 
percaya 

percaya Sangat 
percaya 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       208           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kepercayaan pada tugas yang diberikan di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 

Bandungdengan skor 195. Hal ini menunjukan bahwa tugas pokok RS Paru Dr. 

H. A. Rotinsulu Kota Bandungmendukung tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah 

Kota Bandung. 

Tabel 4.42. Tanggapan responden mengenai kepercayaan pada prospek 
organisasi,  RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 
(n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat percaya 7 14.0 35 
Percaya 42 84.0 168 
Cukup percaya 1 2.0 3 
Tidak percaya 0 0.0 0 
Sangat tidak percaya  0 0.0 0 
Total Skor 50 100 206 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat Tidak percaya Cukup Percaya   
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tidak 
percaya 

percaya Sangat 
percaya 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       208           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kepercayaan pada prospek organisasi di Kecamatan Panyileukan dengan skor 

206. Hal ini menunjukan bahwa kepercayaan masyarakat pada kecamatan perlu 

didukung oleh unti kerja lain, keberadaan kecamatan yaitu mendukung tugas dan 

fungsi unit kerja di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bandung untuk 

kepentingan masyarakat. Amstrong, dalam Satria, 2005:120 menyatakan bahwa 

komitmen organisasional juga diartikan sebagai ikatan psikologis individu 

dengan organisasi, termasuk keterlibatan dalam pekerjaan, loyalitas, dan 

keyakinan pada nilai-nilai organisasi. Dalam konteks ini terdapat tiga proses atau 

tahap dari komitmen: ketertarikan emosional.  

Tabel 4.43. Tanggapan responden mengenai kepercayaan pada keputusan 
yang ditetapkan pemimpin,  RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat percaya 31 62.0 155 
Percaya 10 20.0 40 
Cukup percaya 9 18.0 27 
Tidak percaya 0 0.0 0 
Sangat tidak percaya  0 0.0 0 
Total Skor 50 100 222 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat Tidak percaya Cukup Percaya   
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tidak 
percaya 

percaya Sangat 
percaya 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       208           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kepercayaan pada keputusan yang ditetapkan pemimpin di RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandungdengan skor 222. Hal ini menunjukan bahwa keputusan 

yang ditetapkan pemimpin merupakan keputusan koleftif dan kolegial, oleh 

karena dalam rangka pembinaan dan peningkatan personil RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandungperlu pemberdayaan pegawai secara optimal dalam 

pemberdayaan fungsi-fungsi kecamatan dalam bidang hubungan masyarakat, 

protokol, tata usaha dan kepegawaian, sandi dan telekomunikasi serta rumah 

tangga. Salancik (1995 : 285 ) mengatakan komunikasi dua arah secara terbuka 

dan jujur yang membantu membangun kepercayaan. Untuk melaksanakan ini 

maka organisasi perlu melembagakan prosedur-prosedur yang menjamin 

perlakuan yang adil bagi semua pegawai dalam mengatasi keluhan dan masalah-

masalah disiplin 

Tabel 4.44. Tanggapan responden mengenai kesesuaian nilai-nilai organisasi 
dengan nilai-nilai pribadi, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat sesuai 24 48.0 120 
Sesuai 16 32.0 64 
Cukup sesuai 9 18.0 27 
Tidak sesuai 1 2.0 2 
Sangat tidak sesuai  0 0.0 0 
Total Skor 50 100 213 
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Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 
Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
sesuai 

Tidak sesuai Cukup 
sesuai Sesuai 

 
Sangat 
sesuai 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       208           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kesesuaian nilai-nilai organisasi dengan nilai-nilai pribadi di RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandungdengan skor 213. Hal ini menunjukan bahwa adanya 

kesesuaian nilai-nilai organisasi dengan nilai-nilai pribadi dalam membangun 

organisasi. 

Tabel 4.45. Tanggapan responden mengenai kesesuaian harapan pegawai 
dengan harapan organisasi, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat sesuai 5 10.0 25 
Sesuai 8 16.0 32 
Cukup sesuai 24 48.0 72 
Tidak sesuai 13 26.0 26 
Sangat tidak sesuai  0 0.0 0 
Total Skor 50 100 155 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 



 138 

Sangat 
tidak 
sesuai 

Tidak sesuai Cukup 
sesuai Sesuai 

 
Sangat 
sesuai 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       208           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kesesuaian harapan pegawai dengan harapan organisasi di RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandungdengan skor 155. Hal ini menunjukan bahwa adanya 

kesesuaian harapan pegawai dengan harapan organisasi, karena organisasi dan 

pegawai mempunyai sikap dan tujuan yang sama dalam mendukung tugas dan 

fungsi Kecamatan untuk kepentingan masyarakat . 

Tabel 4.46. Tanggapan responden mengenai kesesuaian kemampuan 
pegawai dengan kesulitan tugas, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 
Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat sesuai 6 12.0 30 
Sesuai 6 12.0 24 
Cukup sesuai 22 44.0 66 
Tidak sesuai 16 32.0 32 
Sangat tidak sesuai  0 0.0 0 
Total Skor 50 100 152 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 
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Sangat 
tidak 
sesuai 

Tidak sesuai Cukup 
sesuai Sesuai 

 
Sangat 
sesuai 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
 152     

      
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kesesuaian kemampuan pegawai dengan kesulitan tugas di RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandungdengan skor 152. Hal ini menunjukan bahwa pegawai 

kurang memahami sebagai pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 

Bandungdalam bidang  hubungan masyarakat, protokol, tata usaha dan 

kepegawaian, sandi dan telekomunikasi serta rumah tangga merupakan kendala 

pegawai dalam melaksanakan tugas serta kemampuan mengantisipasi dan 

memperkirakan kebutuhan organisasi dan masa depan, sehigga pelayanan kepada 

masyarakat kurang optimal 

Secara umum komitmen pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 

Bandungdapat dilihat pada tabel 4.47 di bawah. 

Tabel 4.47 Rangkuman komitmen pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 
Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 
No
. Indikator 

Skor Kriteria 

1. Keterikatan untuk melaksanakan pekerjaan dengan giat 202 Komit 
2. 

Keterikatan untuk menjalin kerja sama dengan bidang lain 
151 Cukup 

komit 
3. 

Keterikatan untuk  melaksanakan tugas  tambahan 
148 Cukup 

komit 
4. Keterikatan untuk tetap setia (dedikasi) kepada organisasi 204 Komit 
5. Keterikatan untuk patuh (loyal) pada aturan kepada 

Organisasi 
210 Komit 

6. Keterikatan untuk menjaga integritas diri dalam Organisasi 194 Komit 
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7. Kepercayaan pada misi organisasi 225 Komit 
8. Kepercayaan pada tujuan organisasi 204 Komit 
9. Kepercayaan pada strategi organisasi 199 Komit 
10. Kepercayaan pada tugas yang diberikan 195 Komit 
11. Kepercayaan pada prospek organisasi 206 Komit 
12. Kepercayaan pada keputusan yang ditetapkan pemimpin 222 Komit 
13. Kesesuaian nilai-nilai organisasi dengan nilai-nilai pribadi 213 Komit 
14. Kesesuaian harapan dengan harapan organisasi 155 Cukup 

komit 
15. Kesesuaian kemampuan dengan kesulitan tugas 152 Cukup 

komit 
 Jumlah 2880  
 Rata-rata Skor 192  
Sumber : Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS 12.0 
 

Berdasarkan tabel 4.47 di atas, skor kumulatif variabel komitmen 

mencapai 3046. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 15 x 50 = 3750, dan  

jumlah skor terendah adalah 1 x 15 x 50 = 750. Klasifikasi skor jawaban 

responden variabel komitmen dapat digambarkan dalam tahapan bobot skor 

dengan rentang skor 600 sebagai berikut : 

Sangat 
Tidak 
komit Tidak komit 

Cukup 
komit 

 
Komit 

Sangat 
komit 

 

      
      
750 1350 1950 2550       3150 3750 
  2880            

Berdasarkan bobot skor variabel komitmen pegawai RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandungkomit terhadap pekerjaan mereka, hal ini dapat dilihat 

dari penyelesaian pekerjaan yang mereka lakukan cukup baik, memiliki 

kemamuan untuk mengembangkan prestasi, dan tepat dalam bekerja secara 

kelompok/ tim, namun ada hal haru diperhatikan yaitu kekurang terikatan untuk 

menjalin kerja sama dengan bidang lain,  ketidakesuaian harapan dengan harapan 

organisasi,  dan ketidaksesuaian kemampuan dengan kesulitan tugas. 



 141 

 

4.6. Kinerja Pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung 
 

Kinerja adalah penampilan kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

disuguhkan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja pegawai dapat dilihat dari 

segi kecakapan, keterampilan, pengetahuan dan kesungguhan responden yang 

bersangkutan. Karena kelangsungan hidup suatu organisasi tergantung salah satu 

di antaranya kinerja pegawainya dala melaksanakan pekerjaan, karena pegawai 

merupakan unsur penting yang harus mendapat perhatian. Pencapaian tujuan 

organisasi menjadi kurang efektif apabila kinerja pegawai tidak maksimal dan hal 

ini akan menimbulkan pemborosan bagi organisasi itu sendiri. Oleh sebab itu 

prestasi kerja atau kinerja pegawai harus benar-benar diperhatikan.  

Maka dibawah ini dapat terungkap tentang kinerja pegawai yang diukur 

melalui ketercapaian target, efisiensi waktu kerja untuk mengerjakan suatu 

pekerjaan, ketersediaan waktu untuk membantu teman sekerja, ketersediaan 

waktu untuk berinovasi dalam pekerjaan, ketelitian pekerjaan, kerapihan hasil 

pekerjaan, ketepatan prosedur penyelesaian pekerjaan, frekuensi pemeliharaan 

peralatan kerja, kedisiplinan dalam melakukan pekerjaan, bersedia bekerja 

berdasarkan peraturan, bersedia di hukum jika melakukan kesalahan dalam 

pekerjaan, mengetahui standar pekerjaan, mengetahui cara mengukur kinerja dan 

berani menghadapi kebenaran 

Perlu dikemukakan pula bahwa bahwa skor tertinggi dan terendah dari 

indikator-indikator  variabel kinerja yaitu skor tertinggi 5 x 50 = 250, sedangkan 
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skor terendah 1 x 50 = 50 untuk setiap indikator, skor tersebut dipergunakan 

untuk mencari bobot setiap indikator dari variabel kinerja dengan rentang skor 

40. Untuk lebih jelasnya mengenai indicator-indikator  tersebut, dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini 

Tabel 4.48 Tanggapan responden mengenai jumlah pekerjaan yang berhasil 
dilakukan/ diselesaikan dalam setahun ini, RS Paru Dr. H. A. 
Rotinsulu Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat tercapai 5 10.0 25 
Tercapai 17 34.0 68 
Kurang tercapai 26 52.0 78 
Tidak tercapai 2 4.0 4 
Sangat tidak tercapai 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 175 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
tercapai 

Tidak tercapai Kurang 
tercapai Tercapai 

 
Sangat 
tercapai 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       175          
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai jumlah 

pekerjaan yang berhasil dilakukan/diselesaikan dalam setahun ini oleh pegawai, 

dengan skor 175, hal ini berarti pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 

Bandungsudah mendapatkan penilaian yang baik untuk kriteria kuantitas hasil 

kerja pegawai. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Mainer 

dalam As’ad (2001:65), mengemukakan bahwa: “Aspek yang biasanya 
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digunakan dalam penilaian kinerja adalah kualitas, kuantitas, waktu yang dipakai, 

jabatan yang dipegangnya, absensi dan keselamatannya dalam menjalankan tugas 

pekerjaanya”, karena salah satu faktor pengukuran kinerja adalah tercapainya 

kuantitas pekerjaan sesuai target yang telah ditentukan. 

Tabel 4.49 Tanggapan responden mengenai efisiensi waktu untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 
Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat efisien 7 14.0 35 
Efisien 20 40.0 80 
Kurang efisien 20 40.0 60 
Tidak efisien 3 6.0 6 
Sangat tidak efisien 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 181 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
efisien 

Tidak efisien Kurang 
efisien Efisien 

 
Sangat 
efisien 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       181           

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

efisiensi waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dengan skor 181, hal ini 

berarti pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandungmendapatkan 

penilaian cukup tinggi untuk kriteria efisiensi waktu, hal ini sesuai dengan teori 

yang dikemukakan oleh Mitchel (Sedarmayanti, 2002:550), menyatakan bahwa 

aspek-aspek kinerja salah satunya adalah inisiatif, yaitu efesiensi waktu kerja 

yang dipergunakan oleh para pegawai. 
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Tabel 4.50 Tanggapan responden mengenai ketersediaan waktu untuk 
membantu teman sekerja, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat tersedia 3 6.0 15 
Tersedia 25 50.0 100 
Kurang tersedia 21 42.0 63 
Tidak tersedia 1 2.0 2 
Sangat tidak tersedia 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 180 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
tersedia 

Tidak tersedia Kurang 
tersedia Tersedia 

 
Sangat 
tersedia 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       180           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

ketersediaan waktu untuk membantu teman sekerja, dengan skor 180, hal ini 

berarti masih ada pegawai yang menyatakan tersedia waktu untuk membantu 

teman sekerja walaupun mereka sibuk dalam pekerjaan sebagaimana dijelaskan 

di atas oleh Mainer dalam As’ad (2001:65) bahwa salah satu aspek yang biasanya 

digunakan dalam penilaian kinerja adalah kualitas hasil kerja. 

 

 

Tabel 4.51 Tanggapan responden mengenai ketersediaan waktu untuk 
berinovasi dalam pekerjaan, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 
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Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat tersedia 2 4.0 10 
Tersedia 17 34.0 68 
Kurang tersedia 28 56.0 84 
Tidak tersedia 3 6.0 6 
Sangat tidak tersedia 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 168 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
tersedia 

Tidak tersedia 

Kura
ng 
terse
dia 

Tersedia 
 
Sangat 
tersedia 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
 168     
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

ketersediaan waktu untuk berinovasi dalam pekerjaan, dengan skor 168, hal ini 

berarti pegawai kurang dapat mencapai kinerja untuk kriteria ketersediaan waktu 

untuk berinovasi, perlu adanya dorongan dalam berinovasi dari atasan, sehingga 

atasan perlu mendorong pegawai unutk berinovasi agar kinerja pegawai 

meningkat, hal senada juga diungkapkan oleh (Gomes, 2003:1505) 

mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang dinilai dari seorang pegawai. 

Aspek penialian kinerja tidak hanya berkisar kepada persoalan traits (karakter 

individu) seseorang pegawai seperti sifat, perangai, intelegensia, dan sebagainya. 

Akan tetapi lebih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat performance result 

(hasil kerja), seperti kualitas dan kuatitas kerja, ketepatan waktu dan sebagainya. 
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Tabel 4.52 Tanggapan responden mengenai ketelitian dalam melaksanakan 
pekerjaan, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 
(n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat teliti 5 10.0 25 
Teliti 16 32.0 64 
Kurang teliti 28 56.0 84 
Tidak teliti 1 2.0 2 
Sangat tidak teliti 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 175 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak teliti Tidak teliti Kurang 

teliti Teliti 
 
Sangat 
teliti 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       175           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan, dengan skor 175, hal ini berarti 

pegawai dalam melaksanakan pekerjaan didasarkan pada ketelitian. Artinya 

penuh kehati-hatian dan tidak sembarangan. Namun kenyataan menunjukan 

bahwa masih terdapat pegawai yang belum melaksanakan kerjanya dengan penuh 

ketelitian, walaupun jumlahnya kecil tetapi perlu diperhatikan oleh pimpinan. 

Bilamana pekerjaan yang dilakukan itu sudah tepat, teliti dan benar maka dapat 

dipastikan tidak akan ada masyarakat yang mengeluh. Karena selama ini ada 

beberapa masyarakat yang menganggap terlalu banyak birokrasi, proses kerja 

yang lama dan tidak memuaskan, sebagaimana yang diungkapkan oleh 
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Gomes(2003:135), mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang dinilai dari 

seorang pegawai salah satunya adalah job knowladge dan personal quality. 

Tabel 4.53 Tanggapan responden  mengenai kerapihan hasil pekerjaan yang 
dilaksanakan saat ini, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat rapih 7 14.0 35 
Rapih 19 38.0 76 
Kurang rapih 24 48.0 72 
Tidak rapih 0 0.0 0 
Sangat tidak rapih 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 183 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak rapih Tidak rapih Kurang 

rapih Rapih 
 
Sangat 
rapih 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       183           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kerapihan hasil pekerjaan yang dilaksanakan saat ini, dengan skor 183, hal ini 

berarti pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandungsudah dapat mencapai 

kinerja yang cukup tinggi untuk selalu rapih dalam pekerjaan, karena mereka 

dituntut agar dalam melaksanakan pekerjaan selalu rapih, hal tersebut dilakukan 

agar para pegawai terbiasa dan akan meningkatkan kinerja pegawai tersebut,  

Tabel 4.54 Tanggapan responden mengenai ketepatan prosedur dalam  
penyelesaian pekerjaan, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 

Tanggapan Frekuensi Persentase Skor 
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(Orang) (%) 
Sangat tepat 7 14.0 35 
Tepat 19 38.0 76 
Kurang tepat 23 46.0 69 
Tidak tepat  1 2.0 2 
Sangat tidak tepat 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 182 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak tepat Tidak tepat Kurang 

tepat Tepat 
 
Sangat 
tepat 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       182           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

hubungan pegawai dengan sesama pegawai/rekan, dengan skor 182, hal ini 

berarti pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandungsudah paham 

terhadap tugas pokok dan fungsinya. Ini berarti pegawai akan mencapai kinerja 

yang cukup baik untuk kecepatan prosedur penyelesaian pekerjaan, hal ini 

penjelasan tentang prosedur agar penyelesaian pekerjaan lebih baik lagi jika lebih 

ditingkatkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Lebih lanjut Gomes 

(2003:135), mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang dinilai dari seorang 

pegawai. Aspek penialian kinerja tidak hanya berkisar kepada persoalan traits 

(karakter individu) seseorang responden seperti sifat, perangai, intelegensia, dan 

sebagainya. Akan tetapi lebih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat 

performance result (hasil kerja), seperti kualitas dan kuatitas kerja, ketepatan 

waktu dan sebagainya 
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Tabel 4.55 Tanggapan responden mengenai frekuensi pemeliharaan 
peralatan kerja yang dilsaksanakan saat ini, RS Paru Dr. H. 
A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat sering 5 10.0 25 
Sering 12 24.0 48 
Kadang-kadang 24 48.0 72 
Jarang 8 16.0 16 
Sangat jarang 1 2.0 1 
Total Skor 50 100 162 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
jarang Jarang Kadang-

kadang Sering 
 
Sangat 
sering 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
 162     
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

frekuensi pemeliharaan peralatan kerja yang dilsaksanakan saat ini, dengan skor 

162, hal ini berarti pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandungkurang 

memiliki loyalitas untuk memelihara peralatan kerjanya. sebagaimana dijelaskan 

di atas oleh Mainer dalam As’ad (2001:65) bahwa: salah satu aspek yang 

biasanya digunakan dalam penilaian kinerja adalah kualitas hasil kerja.  Hal ini 

menunjukan bahwa mayoritas pegawai mendapat penilaian yang rendah untuk 

kriteria kualitas hasil kerja pegawai. 

Tabel 4.56 Tanggapan responden mengenai kedisiplinan dalam melakukan 
pekerjaan, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 
(n=50) 
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Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat disiplin 7 14.0 35 
Disiplin 26 52.0 104 
Kurang disiplin 15 30.0 45 
Tidak disiplin 2 4.0 4 
Sangat tidak disiplin 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 188 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

 

Sangat 
tidak 
disiplin 

Tidak disiplin Kurang 
disiplin Disiplin 

 
Sangat 
disiplin 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       188          
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kedisiplinan dalam melakukan pekerjaan, dengan skor 188, hal ini berarti 

pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandungmempunyai loyalitas 

terhadap pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil yang patuh terhadap 

peraturan yang berlaku, oleh karena itu perlu terus diberikan pembinaan terhadap 

pegawai tersebut untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Gomes(2003:135), mengungkapkan bahwa aspek-aspek 

kinerja yang dinilai dari seorang pegawai salah satunya adalah job knowladge 

dan personal qualiy. 

Tabel 4.57 Tanggapan responden mengenai bersedia bekerja berdasarkan 
peraturan yang ada, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 
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Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat bersedia 12 24.0 60 
Bersedia 32 64.0 128 
Kurang bersedia 6 12.0 18 
Tidak bersedia 0 0.0 0 
Sangat tidak bersedia 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 206 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
bersedia 

Tidak bersedia Kurang 
bersedia Bersedia 

 
Sangat 
bersedia 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       206       

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

mengenai bersedia bekerja berdasarkan peraturan yang ada, dengan skor 206, hal 

ini berarti pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandungbekerja telah 

sesuai dengan peraturan yang ada, hal tersebut dikarenakan sering dilakukan 

pembinaan setiap triwulan dari atasannya terhadap pegawai yang bersangkutan 

mengenai tugas dan kewajibannya sebagai pegawai negeri sipil. 

Tabel 4.58 Tanggapan responden mengenai bersedia dihukum jika 
melakukan kesalahan dalam pekerjaan, RS Paru Dr. H. A. 
Rotinsulu Kota Bandung, 2019 (n=50) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat bersedia 9 18.0 45 
Bersedia 26 52.0 104 
Kurang bersedia 10 20.0 30 
Tidak bersedia 4 8.0 8 
Sangat tidak bersedia 1 2.0 1 
Total Skor 50 100 188 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
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Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 

Sangat 
tidak 
bersedia 

Tidak bersedia Kurang 
bersedia Bersedia 

 
Sangat 
bersedia 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       188          
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

bersedia dihukum jika melakukan kesalahan dalam pekerjaan, dengan skor 188, 

hal ini berarti pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, bersedia 

dihukum jika melakukan kesalahan dalam pekerjaan, dikarenakan yang 

bersangkutan belum pernah melakukan pelanggaran disiplin artinya selalu patuh 

terhadap peraturan yang berlaku. 

Tabel 4.59 Tanggapan responden mengenai mengetahui standar pekerjaan 
yang diberlakukan saat ini, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 
Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat mengetahui 6 12.0 30 
Mengetahui 34 68.0 136 
Kurang mengetahui 8 16.0 24 
Tidak mengetahui 2 4.0 4 
Sangat tidak mengetahui 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 194 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 
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Sangat 
tidak 
mengetahu
i 

Tidak mengetahui 
Kurang 
mengeta
hui 

Mengetahui 

 
Sangat 
mengetahu
i 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       194          

 
 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

mengetahui standar pekerjaan yang diberlakukan saat ini, dengan skor 194, hal 

ini berarti pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandungsudah mengetahui 

standar pekerjaan yang diberlakukan saat ini, hal tersebut dikarenakan pegawai 

yang bersangkutan sudah paham terhadap standar pekerjaan serta tugas pokok 

dan fungsi, sesuai dengan pendapat Siagian (2006:154) yang menyatakan sebagai 

berikut: ”Salah satu faktor penentu daripada produktivitas seseorang, dan satu 

organisasi, adalah cara penggunaan waktu yang tersedia dan cara mengetahui 

standar kerja baginya untuk menghasilkan sesuatu barang dan atau jasa tertentu”. 

Tabel 4.60 Tanggapan responden mengenai mengetahui cara mengukur 
kinerja, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 
(n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat mengetahui 5 10.0 25 
Mengetahui 20 40.0 80 
Kurang mengetahui 20 40.0 60 
Tidak mengetahui 4 8.0 8 
Sangat tidak mengetahui 1 2.0 1 
Total Skor 50 100 174 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 
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Sangat 
tidak 
mengetahu
i 

Tidak mengetahui 
Kurang 
mengeta
hui 

Mengetahui 

 
Sangat 
mengetahu
i 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       174           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

mengetahui cara mengukur kinerja, dengan skor 174, hal ini berarti pegawai RS 

Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandungsudah dapat mencapai kinerja yang tinggi 

untuk mengetahui cara mengukur, hal ini berarti pegawai diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi, sesuai dengan pendapat Siagian 

(2006:154) yang menyatakan sebagai berikut: ”Salah satu faktor penentu 

daripada produktivitas seseorang, dan satu organisasi, adalah cara penggunaan 

waktu yang tersedia dan cara mengetahui standar kerja baginya untuk 

menghasilkan sesuatu barang dan atau jasa tertentu”. 

Tabel 4.61 Tanggapan responden mengenai berani menghadapi kebenaran, 
RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat berani 17 34.0 85 
Berani 25 50.0 100 
Kurang berani 7 14.0 21 
Takut 1 2.0 2 
Sangat takut 0 0.0 0 
Total Skor 50 100 208 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut : 
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Sangat 
takut Takut Kurang 

Berani Berani 
 
Sangat 
berani 

 

      
      
50 90 130 170       210 250 
       208           
      

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai berani 

menghadapi kebenaran, dengan skor 208, hal ini berarti pegawai RS Paru Dr. H. 

A. Rotinsulu Kota Bandungsudah dapat mencapai kinerja yang tinggi untuk 

kriteria berani menghadapi kebenaran, hal tersebut dikarenakan pegawai yang 

bersangkutan tidak pernah melanggar peraturan yang berlaku dan harus tetap 

dipertahankan dan akan lebih baik lagi jika lebih ditingkatkan untuk mencapai 

kinerja yang lebih baik lagi. 

Secara umum kinerja pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 

Bandungdapat dilihat pada tabel 4.62 di bawah. 

Tabel 4.62 Rangkuman variabel kinerja pegawai pada RS Paru Dr. H. A. 
Rotinsulu Kota Bandung, 2019 (n=50) 

 
N
o. Indikator 

Skor Ket. 

1. Jumlah pekerjaan yang berhasil dilakukan/diselesaikan 
dalam setahun ini oleh pegawai 175 Tercapai 

2. Efisiensi waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan 181 Efisien 
3. Ketersediaan waktu untuk membantu teman sekerja 180 Tersedia 
4. Ketersediaan waktu untuk berinovasi dalam pekerjaan 168 Kurang tersedia 
5. Ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan 175 Teliti 
6. Kerapihan hasil pekerjaan yang dilaksanakan saat ini 183 Rapih 
7. Hubungan pegawai dengan sesama pegawai/rekan 182 Tepat 
8. Frekuensi pemeliharaan peralatan kerja yang 

dilaksanakan saat ini 162 Kadang-kadang 

9. Kedisiplinan dalam melakukan pekerjaan 188 Disiplin 
10. Bersedia bekerja berdasarkan peraturan yang ada 206 Bersedia 
11. Dihukum jika melakukan kesalahan dalam pekerjaan 188 Bersedia 
12. Standar pekerjaan yang diberlakukan saat ini 194 Mengetahui 
13. Cara mengukur kinerja 174 Mengetahui 
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14. Berani menghadapi kebenaran 208 Berani 
 Jumlah 2564  
 Rata-rata Skor 183  
Sumber : Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS 12.0 
 

Berdasarkan tabel 4.62 di atas, skor total nilai kumulatif variabel kinerja 

kerja mencapai 2564. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 14 x 50 = 3500, 

dan  jumlah skor terendah adalah 1 x 14 x 50 = 700. Klasifikasi skor jawaban 

responden variabel kinerja pegawai dapat digambarkan dalam tahapan bobot skor 

dengan rentang skor 560 sebagai berikut : 

Sangat 
rendah 

Rendah 
Cukup 
tingggi Tinggi 

 
Sangat 
tinggi  

      
      
700 1260 1820 2380       2940 3500 
  2564    
      

Berdasarkan Tabel 4.62 di atas, ternyata pegawai RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota BandungBaratmemiliki kinerja yang tinggi bahkan beberapa 

pegawai memiliki kinerja yang sangat tinggi, namun ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan oleh pimpinan mengenai kurang berinovasi dalam pekerjaan, monoton 

kreativitas, inovasi tidak nampak, dan kurang memiliki inovasi dalam 

menciptakan keunggulan kompetitif dan komparatif dalam menyelesiakan tugas 

dan kurangnya kerjasama dengan sesama rekan kerja untuk menyelesaikan 

pekerjaan serta frekuensi pemeliharaan peralatan kerja yang dilaksanakan saat ini 

sangat kurang, sesuai pendapat Mangkunegara (2005: 67) mengemukakan bahwa 

yang disebut dengan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 
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4.7. Pengaruh kompetensi, motivasi dan komitmen terhadap kinerja 
pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung 
 

Untuk mengungkap pengaruh sebuah variabel atau seperangkat variabel 

terhadap varibel lain , dapat digunakan Analisis Jalur ( Path Analysis). Pada 

analisis jalur ini besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, baik 

langsung maupun tidak langsung dapat diketahui.  Sebelum mengambil 

keputusan mengenai besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya 

tersebut, terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis, baik pengujian secara 

keseluruhan ataupun secara individual. 

Untuk mengetahui apakah varibel bebas yaitu Pengaruh kompetensi, 

motivasi dan komitmen terhadap kinerja pegawai pada RS Paru Dr. H. A. 

Rotinsulu Kota Bandung, dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (path 

analysis) dan software yang digunakan adalah SPSS release 12. Adapun langkah 

yang dilakukan adalah menghitung korelasi antar variabel, sehingga diperoleh 

seperti tabel 4.63 di bawah ini. 

Tabel 4.63 Matriks Korelasi Antar Variabel 

 
 

Sumber : hasil output SPSS 

Correlations 

1 .314 .597 ** 
. .080 .000 

50 50 50 
.314 1 .108 
.080 . .558 

50 50 50 
.597 ** .108 1 
.000 .558 . 

50 50 50 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

KOMPETENSI 

MOTIVASI 

KOMITMEN 

KOMPETENSI KOMITMEN 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). **.  

MOTIVASI 
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Berdasarkan tabel di atas merupakan matrik korelasi antar variabel yang 

menunjukan besarnya hubungan antara sesama variabel baik dependen maupun 

independen. Proporsi untuk diagram jalur adalah dua buah variabel bebas (X1, 

X2 dan X3) yang mempunyai hubungan antar variabel, dan masing-masing 

variabel bebas (X), serta hubungan kolerasional dari variabel diluar (X , X2 dan 

X3) residu terhadap variabel tak bebas (Y). Adapun langkah-langkah untuk 

menghitung path analysis (analisis jalur) adalah sebagai berikut : 

PYxi  =   CR ri j yxj

k

j=
∑
1

  I = 1,2 

Dan pengaruh secara keseluruhan  X1 sampai X3 

ii YX

k

i
YXXXYX rpR ∑

=

=
1

2
... 721

 = 0.576 

Sedangkan koefisien jalur variabel lainnya diluar variabel X1 sampai X3 

ditentukan melalui : 

pY1 1 = 211 XYXR−  

 = 0.651 

Artinya bahwa pengaruh variabel X1, X2 dan X3 secara bersama-sama 

terhadap variabel Y sebesar 0.576 atau 57.6% variabel X1, X2 dan X3 secara 

bersama-sama mempengaruhi Y, dan sisanya 0.424 atau 42.4% dipengaruhi 

variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian. 

Didasarkan pada kerangka teori bahwa ada pengaruh positif antara 

kompetensi, motivasi dan komitmen terhadap kinerja pegawai, selanjutnya akan  

menguji hipotesis secara keseluruhan tersebut dengan bentuk sebagai berikut : 



 159 

1) Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

Untuk mengetahui apakah variabel bebas, yaitu kompetensi (X1), motivasi 

(X2) dan komitmen (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja (Y) 

pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung, dimana statistik 

hipotesis dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut : 

Ho : X1 YP = X2 YP =  0 ,Tidak terdapat pengaruh kompetensi, motivasi dan 

komitmen terhadap kinerja 

Hi : X1 YP = X2 YP ≠ 0, Terdapat pengaruh kompetensi, motivasi dan komitmen 

terhadap kinerja 

Pengujian hipotesis tersebut dilakukan melalui statistik uji F, dengan 

ketentuan terima Ho jika Fhitung< Ftabel dan tolak Ho jika Fhitung> Ftabel. Dari 

perhitungan menggunakan software SPSS diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.64 Pengujian Secara Simultan 

 
Sumber : hasil perhitungan melalui SPSS 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, ternyata Fhitung sebesar 12.674 lebih 

besar dari ttabel 2.84 (Fo > F  : (k,n-k-1) (12.674 > 2.84), sehingga hipotesis 

diterima atau H0 ditolak. Berarti pengujian individu dengan hipotesis dapat terus 

dilakukan yaitu:  

ANOVA b 

279.819 3 93.273 12.674 .000 a 
206.064 47 7.359 
485.883 49 

Regression 
Residual 
Total 

Model 
1 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Predictors: (Constant), KOMITMEN, MOTIVASI, KOMPETENSI a.  
Dependent Variable: KINERJA b.  
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2) Pengujian Hipotesis Secara Individu 

Pengujian secara individu dilakukan ketika pengujian secara simultan 

menolak hipotesis nol berarti sekurang-kurangnya ada satu koefisien jalur 

yang tidak sama dengan nol. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui atau 

menguji pengaruh dari masing-masing variabel bebas apakah secara individu 

signifikan atau tidak. Karena pengujian secara keseluruhan menghasilkan uji 

yang signifikan, maka analisis selanjutnya dilakukan dengan pengujian 

secara individu (pengujian secara parsial). 

 

Ho = Pyxi =0 , Tidak terdapat pengaruh Motivasi dan Kompetensi terhadap 

Kinerja 

H1 = Pyxi ≠ 0 , Terdapat pengaruh Motivasi dan Kompetensi terhadap 

Kinerja 

Statistik uji untuk setiap hipotsis  

( ) lampiran)lihat  SPSS ( 3,2,1,

1
1 321

20 outputi

kn
CrR

p
t

iiXXXY

YXi
i =

−−
−

=  

Tolak Ho, Jika toi> t1-α  (n-k-1) 

Dengan menggunakan tabel distribusi t diperoleh: (hasil SPSS sesuai lampiran).  

       t0,95(50-2-1) =  ttabel = 1.68 

Tabel 4.65 Pengujian hipotesis X1, X2 dan X3 terhadap Y 
 

Koefisien Jalur thitung ttabel Kesimpulan  

PYX1 0.329 2.038 1.68 Ho tolak 
Terdapat pengaruh 
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kompetensi terhadap 
kinerja 

PYX2 0.345 2.649 1.68 Ho tolak 
Terdapat pengaruh 
motivasi  terhadap kinerja 

PYX3 0.342 2.220 1.68 Ho tolak 
Terdapat pengaruh 
komitmen  terhadap 
kinerja 

  Sumber : hasil perhitungan 

Berdasar hasil perhitungan nilai koefisien jalur variabel (X1), (X2) dan (X3) 

terhadap (Y), yang didapatkan dengan menggunakan progaram SPSS releasse 12 

for windows, Dengan demikian sesuai dengan kaidah keputusan, bahwa harga-

harga thitung jatuh didaerah H0ditolak artinya koefisien jalur signifikan, sehingga 

diagram jalur tidak mengalami perubahan. Secara konsep dapat dijelaskan bahwa 

seluruh aspek kompetensi dan aspek motivasi serta aspek komitmen berpengaruh 

positif terhadap kinerja pegawai. 

Selanjutnya akan diuji keberartian (signifikansi) koefisien kolerasi antar 

varibel X1, X2 dan X3 dengan hipotesis sebagai berikut: 

Dengan statistik uji sebagai berikut  

3
1

2
2 −

==
n

danrt σ
σ

 

Tolak Ho Jika thitung> t(1-/2;n-k-1)  dengan menggunakan tabel t distribusi diperoleh 

(sesuai lampiran SPSS Release 12) 

Tabel 4.66 Pengujian Korelasi antar variabel X 

Koefisien Korelasi Uji t t  table Kesimpulan  

rx1x2 0.314 1.699 1.68 Ho tolak 

rx1x3 0.597 3.215 1.68 Ho tolak 
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Pyε 

rx2x3 0.108 0.582 1.68 Ho terima 
         Sumber : hasil output SPSS 

Dari pengujian kolerasi antar variabel X, ternyata thitung> ttabel, maka H0 

ditolak, artinya terdapat hubungan langsung diantara variabel kompetensi, 

motivasi dan komitmen  secara lengkap diagram hubungan kausal variabel X1 

dan X2  terhadap Y adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

  = 0.424 

 

 

 

Gambar 4.1.  Struktur Diagram Antara Kompetensi, Motivasi  dan 
Komitmendengan Kinerja 

 
Dari gambar struktural hubungan antar variabel dengan nilai-nilai 

parameter struktur di atas, maka pengaruh dari variabel penyebab ke variabel, 

maka pengaruh kompetensi, motivasi dan komitmen terhadap kinerja  pegawai 

RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung adalah : 

 

 

 

X1 

Y 
X2 

Pyx1=0.329 

Pyx2= 
0.345 

rx1x2= 
0.314 

X3 

rx1x3=0.597 

rx2x3= 
0.108 

Pyx3=0.324 

R2
YX1YX2yx3= 0.576 
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Tabel 4.67    Pengaruh Variabel X1, X2 dan X3 ke Y dan Pengaruh Diluar 
Variabel X1, X2 dan X3 dan Y 

 

Interpretasi Analisis 
Jalur   
Keterangan Pengaruh % 
 Pengaruh X1, X2 , X3 ke 
Y 0.576 57.6 
 Pengaruh Diluar X1, X2 , 
X3  dan Y 0.424 42.4 
Jumlah  100 

Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS 

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa kompetensi, motivasi dan 

komitmen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja yakni sebesar 

57.6%, sedangkan sisanya sebesar 42.4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

yang tidak diteliti oleh penulis yaitu budaya kerja, lingkungan kerja motivasi 

kerja, disiplin kerja, kompensasi, sikap kerja dan iklim kerja yang memerlukan 

penelitian lebih lanjut. Namun apabila dilihat secara parsial motivasi lebih 

dominan mempengaruhi kinerja daripada kompetensi dan komitmen. Hal ini 

dapat dipahami karena setiap indikator dari kompetensi, motivasi dan komitmen 

dijadikan suatu aspek pengukuran kinerja.  

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat terungkap bahwa 

pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai, baik secara langsung maupun 

tidak langsung pada RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandungdapat dilihat pada 

tabel  4.68 dibawah ini: 

Tabel 4.68 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Dari Kompetensi 
Terhadap kinerja 

 

Interpretasi    
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Analisis 
Jalur 
Ket   Pengaruh % 
X1 Pengaruh langsung ke Y 0.108 10.8 
 Pengaruh tidak langsung melalui X2 ke Y 0.036 3.6 
 Pengaruh tidak langsung melalui X3 ke Y 0.067 6.7 
Jumlah   0.211 21.1 

Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS 

Dari tabel di atas dapat terlihat  bahwa kontribusi kompetensi terhadap 

kinerja secara langsung sebesar 10.8% dengan koefisien thitung sebesar 2.038, 

sedangkan untuk nilai ttabel pada taraf signifikansi α(0,05) =1.68, karena nilai 

thitung> ttabel, dan tidak langsung melalui variabel motivasi sebesar 3.6% serta 

tidak langsung melalui variabel komitmen sebesar 6.7%. Sedangkan kontribusi 

kompetensi  terhadap kinerja secara keseluruhan mencapai 21.1%, dimana 

semakin baik kompetensi yang dilakukan akan mengakibatkan meningkatkanya 

kinerja. Gambaran ini telah pula menjawab hipotesis  kompetensi secara parsial 

berpengaruh terhadap kinerja 

Demikian juga, hasil perhitungan di atas, maka dapat terungkap bahwa 

pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota 

Bandung, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat terlihat pada tabel 

4.69 di bawah ini : 

 

Tabel 4.69 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung dari motivasi Terhadap 
kinerja 

 

Interpretasi 
Analisis 
Jalur    
Ket   Pengaruh % 
X2 Pengaruh langsung ke Y 0.119 11.9 
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  Pengaruh tidak langsung melalui X1 ke Y 0.036 3.6 
 Pengaruh tidak langsung melalui X3 ke Y 0.013 1.3 
Jumlah   0.168 16.8 

Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS 

Dari tabel di atas dapat terlihat  bahwa kontribusi motivasi terhadap 

kinerja secara langsung sebesar 11.9%, dengan koefisien thitung sebesar 2.649, 

sedangkan untuk nilai ttabel pada taraf signifikansi α(0,05) =1.68, karena nilai 

thitung> ttabel, dan tidak langsung melalui variabel kompetensi sebesar 3.6% serta 

tidak langsung melalui variabel komitmen sebesar 1.3%. Sedangkan kontribusi 

motivasi terhadap kinerja secara keseluruhan mencapai 16.8%,  dimana kondisi 

tersebut menunjukan bahwa variabel motivasi sangat kuat atau sangat erat 

pengaruhnya terhadap kinerja. Maka semakin tepat input motivasi  akan 

memberikan korelasi yang positif dalam peningkatan kinerja. Gambaran ini 

secara parsial telah menjawab hipotesis penelitian ini, bahwa secara parsial 

motivasi berpengaruh terhadap kinerja. 

Demikian juga, hasil perhitungan di atas, maka dapat terungkap bahwa 

pengaruh komitmen terhadap kinerja pegawai di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 

Kota Bandung, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat terlihat pada 

tabel 4.70 di bawah ini : 

Tabel 4.70 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung dari komitmen 
Terhadap kinerja 

 

Interpretasi 
Analisis Jalur    
Ket   Pengaruh % 
X3 Pengaruh langsung ke Y 0.117 11.7 
  Pengaruh tidak langsung melalui X1 ke Y 0.067 6.7 
 Pengaruh tidak langsung melalui X2 ke Y 0.013 1.3 
Jumlah   0.197 19.7 
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Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS 

Dari tabel di atas dapat terlihat  bahwa kontribusi komitmen terhadap 

kinerja secara langsung sebesar 11.7%, dengan koefisien thitung sebesar 2.220, 

sedangkan untuk nilai ttabel pada taraf signifikansi α(0,05) =1.68, karena nilai 

thitung> ttabel, dan tidak langsung melalui variabel kompetensi sebesar 6.7% serta 

tidak langsung melalui variabel motivasi sebesar 1.3%. Sedangkan kontribusi 

komitmen terhadap kinerja secara keseluruhan mencapai 19.7%,dimana kondisi 

tersebut menunjukan bahwa variabel komitmen sangat kuat atau sangat erat 

pengaruhnya terhadap pencapaian kinerja. Maka semakin tepat input komitmen 

yang diberikan  akan memberikan korelasi yang positif dalam peningkatan 

kinerja. Gambaran ini secara parsial telah menjawab hipotesis penelitian ini, 

bahwa secara parsial komitmen berpengaruh terhadap kinerja 

Berdasdarkan hasil perhitungan secara simultan menunjukan bahwa 

kompetensi, motivasi  dan komitmen berpengaruh terhadap pencapaian kinerja 

hal ini dapat dipahami karena  kompetensi, motivasi dan komitmen saling 

mempengaruhi dalam kontribusi pencapaian kinerja dengan posisi aspek motivasi 

lebih dominan sedangkan kompetensi dan komitmen  sangat bergantung terhadap 

upaya simultan dengan motivasi. Gambaran ini telah menjawab pula hipotesis 

penelitian secara utuh yaitu kompetensi, motivasi dan komitmen baik secara 

parsial maupun secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai RS Paru 

Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 
 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui 

Pengaruh Kompetensi, Motivasi dan Komitmen Terhadap Kinerja Pegawai 

(Suatu Kasus pada RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung), maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kompetensi pegawai di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung 

pada umumnya dinilai cukup sesuai dengan kompetensi yang dimiliki 

pegawai ditinjau dari aspek motif, karakter pribadi, konsep diri dan 

pengetahuan menurut tanggapan pegawai sudah pada tahap yang baik. 

Dengan demikian kompetensi pegawai sudah tinggi, namun terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu sistem nilai yang berlaku 

kadang diabaikan (kurang memberikan pelayanan yang cepat) dan 

kurang tanggap dalam menanggapi semua informasi yang diterima, 

maka sebaiknya pihak RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung 

meningkatkan kompetensi pegawainya baik melalui pendidikan, 

keterampilan maupun pelatihan.  

2. Motivasi pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung pada saat 

ini secara rata-rata menunjukan berada pada keadaan yang cukup tinggi, 

dalam arti kondisi kerja yang ada pada saat ini cukup memenuhi 

kebutuhan mereka dalam hal motif (motive), harapan (expectation) dan 

insentif (incentive) sehingga cukup mendukung terhadap kinerja 

pegawai, namun masih ada sebagian responden yang kurang termotivasi 

dalam hal jaminan kesehatan yang diberikan kurang memdai dan jarang 

diberikan bonus, meskipun ada pegawai yang berprestasi atau ada 

peristiwa-peristiwa penting. 

3. Komitmen pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung komit 

terhadap pekerjaan mereka, hal ini dapat dilihat dari penyelesaian 
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pekerjaan yang mereka lakukan cukup baik, memiliki kemamuan untuk 

mengembangkan prestasi, dan tepat dalam bekerja secara kelompok/ 

tim, namun ada hal haru diperhatikan yaitu kekurang terikatan untuk 

menjalin kerja sama dengan bidang lain,  ketidakesuaian harapan dengan 

harapan organisasi,  dan ketidaksesuaian kemampuan dengan kesulitan 

tugas 

4. Pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung memiliki kinerja 

yang tinggi bahkan beberapa pegawai memiliki kinerja yang sangat 

tinggi, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pimpinan 

mengenai monoton kreativitas, inovasi tidak nampak, dan kurang 

memiliki inovasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan 

komparatif dalam menyelesiakan tugas dan kurangnya kerjasama 

dengan sesama rekan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan serta 

frekuensi pemeliharaan peralatan kerja yang dilaksanakan saat ini sangat 

kurang.  

5. Kompetensi, motivasi dan komitmen secara simultan berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung. 

Namun secara parsial motivasi lebih dominan mempengaruhi kinerja 

daripada kompetensi dan komitmen. Dan secara parsial, pengaruh 

kompetensi, motivasi dan komitmen terhadap kinerja adalah sebagai 

berikut: 

a. Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai, sehingga 

apabila kompetensi yang dimiliki pegawai sesuai dengan 

komoetensinya, maka kinerja pegawai akan meningkat pula. 

b. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai, sehingga 

semakin tinggi motivasi kerja pegawai, maka kinerja akan semakin 

tinggi pula. 
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c. Komitmen berpengaruh terhadap kinerja pegawai, semakin tinggi 

komitmen pegawai terhadap organisasi maka kinerja pegawai 

semakin meningkat. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, 

maka penulis ingin mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan 

pertimbangan bagi RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung. untuk 

meningkatkan kompetensi dan motivasi serta komitmen. Saran-saran 

tersebut antara lain: 

1. Perbaikan kompetensi pegawai dapat dilakukan melalui peningkatan 

pemahaman sistem nilai yang berlaku serta tanggap dalam menanggapi 

semua informasi yang diterima, maka sebaiknya pihak RS Paru Dr. H. 

A. Rotinsulu Kota Bandung meningkatkan kompetensi pegawainya baik 

melalui pendidikan, keterampilan maupun pelatihan, sehingga untuk 

selanjutnya akan mendorong tercapainya kinerja pegawai yang tinggi 

2. Penulis menemukan dua hal yang dinilai masih perlu ditinjau ulang dari 

unsur motivasi yaitu jaminan kesehatan dan pemberian bonus. Untuk 

sebagian besar pegawai faktor materi masih menjadi motivator yang 

paling utama, oleh karena itu disamping gaji/upah yang diterima oleh 

pegawai, tunjangan kesehatan dan bonus juga mereka harapkan dapat 

menambah kesejahteran mereka. Karena itu dalam pemberian tunjangan 

kesehatan maupun bonus hendaknya dilakukan dengan transparan 

jangan sampai ada kesalahanan informasi yang dapat menyesatkan, 
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misalnya orang-orang tertentu pernah mendapatkan bonus namun disisi 

lain ada sebagian pegawai yang bahkan tidak tahu ada kebijakan 

pemberian bonus bagi pegawai yang berprestasi. Jadi hal ini 

menyebabkan tidak ada yang mendorong pegawai untuk bersaing untuk 

berprestasi, sebab tidak mengetahui ada suatu reward yang akan 

diberikan bagi pegawai yang berprestasi. 

3. Komitmen merupakan suatu yang sangat  berperan dalam 

meningkatkan kinerja pegawai, oleh karena itu unsur-unsur komitmen 

yang harus diperhatikan dan lebih ditingkatkan adalah keterikatan untuk  

melaksanakan tugas  tambahan,  keterikatan untuk menjalin kerja sama 

dengan bidang lain,  kesesuaian harapan dengan organisasi dan 

kesesuaian kemampuan dengan kesulitan tugas. 

4. Kinerja Pegawai RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung harus 

ditingkatkan terutama mengenai peningkatan kreativitas dan inovasi 

dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan komparatif dalam 

menyelesiakan tugas, kerjasama dengan sesama rekan kerja untuk 

menyelesaikan pekerjaan lebih ditingkatkan serta frekuensi 

pemeliharaan peralatan kerja secara berkala lebih ditingkatkan. 

5. Motivasi pegawai sebaiknya lebih ditingkatkan lagi, mengingat 

pengaruhnya dominan terhadap kinerja mereka, karena itu peningkatan 

motivasi pegawai dengan memberikan penghargaan dan promosi serta 

tunjangan kesehatan yang lebih baik berdasarkan kinerja mereka. 
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6. Saran Pengembangan Ilmu 

a. Dikarenakan waktu dan dana penelitian tebatas, disarankan 

dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut, disarankan selain 

menggunakan daftar pertanyaan, dilanjutkan dengan wawancara 

yang lebih mendalam kesemua responden 

b. Disarankan untuk meneliti lebih lanjut, dengan memperbanyak 

variabel penyebab yang mempengaruhi kinerja pegawai.  

c. Penelitian ini baru didasarkan pada data yang dirasakan pegawai 

saja, oleh sebab itu perlu dilengkapi dengan harapan, sehingga 

data dan informasi akan lebih lengkap yakni apa yang dirasakan 

dengan apa yang diharapkan dapat diidentifikasikan sebagai 

dasar perbaikan dan masukan bagi organisasi. 
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