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ABSTRAK 

 

Suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk menilai dan 

mengevaluasi keseluruhan kinerja pegawai dalam jangka waktu atau periode 

tertentu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Davis (Kasmir, 2016: 185) 

yang menyatakan bahwa “penilaian kinerja suatu proses di mana organisasi 

mengevalusi hasil kerja individu pegawai” 

Berdasarkan masalah penelitian dan fenomena yang terjadi maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pengembangan karier 

terhadap kinerja melalui penelitian dengan judul “Pengaruh Pengembangan 

Karier Terhadap Kinerja Pegawai Pada Klinik Baiturrahman Garut”. 

Hasil perhitungan uji validitas rata-rata variabel x=0,600 dan variabel 

y=0,600 dan uji reabilitas memiliki cronbach untuk variabel x=0,639 dan variabel 

y=0,681, menunjukan bahwa valid dan reliabel. Dari hasil uji determinasi dan 

signifikansi menunjukan adanya pengaruh pengembanan karier dan kinerja 

pegawai dengan tingkat hubungan sedang, karena nilai r=0,573 dan besarnya 

kontribusi pengembangan karier terhadap kinerja sebesar 32,9% dan sisanya 

67,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas pada penelitian ini 

seperti motivasi kerja, komitmen, kepuasan kerja, kedisiplinan, kompensasi, 

loyalitas, pendidikan dan pelatihan, kepemimpinan, upaya kerja, semangat kerja 

dan lain-lain yang menunjang kinerja pegawai. Tabel koefisien diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

pengembangan karier (X) berpengaruh terhadap variabel Kinerja (Y), dan 

berdasarkan nilai t: diketahui nilai         sebesar 3,847 >        2,000, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel Pengembangan Karier (X) pengaruh secara 

signifikan antara Pengembangan Karier dengan Kinerja (Y). 

 

 

Kata-kata kunci : Pengembangan Karier, Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTACK 

 

A process carried out systematically to assess and evaluate the overall 

performance of employees in the term certain time or period. This is consistent 

with what was said by Davis (Kasmir, 2016: 185) which states that "performance 

appraisal is a process in which an organization evaluates the work of individual 

employees". 

Based on research problems and phenomena that occur, the authors are 

interested in conducting research on the influence of career development on 

performance through research with the title "The Effect of Career Development 

on Employee Performance at the Baiturrahman Garut Clinic". 

The results of the calculation of the validity test of the average variable x = 

0,600 and the variable y = 0,600 and the reliability test have a cronbach for the 

variable x = 0.639 and the variable y = 0.681, indicating that it is valid and 

reliable. From the results of the test of determination and significance show the 

influence of career development and employee performance with a moderate level 

of relationship, because the value of r = 0.573 and the magnitude of the 

contribution of career development to performance by 32.9% and the remaining 

67.1% is influenced by other factors that are not discussed in this study such as 

work motivation, commitment, job satisfaction, discipline, compensation, loyalty, 

education and training, leadership, work effort, work enthusiasm and others that 

support employee performance. The coefficient table obtained a significance 

value of 0,000 <0.05, so it can be concluded that the career development variable 

(X) influences the Performance variable (Y), and based on the t value: known 

value of t_ (count) of 3,847> t_ (table) 2,000, so it can be concluded that the 

Career Development variable (X) significantly influences between Career 

Development and Performance (Y). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Di era globalisasi ini, dunia usaha berkembang sangat pesat sehingga 

persaingan di segala bidang menjadi semakin ketat dan kompleks. Kompleksitas 

persaingan tersebut akan berdampak pada upaya pengelolaan sumber daya 

manusia di setiap organisasi, dalam rangka menjamin ketersediaan tenaga kerja 

yang handal, profesional dan memiliki daya saing tinggi. Kondisi ini 

mengharuskan organisasi untuk melakukan pengembangan karier pada pegawai, 

kualifikasi pendidikan yang memadai, serta pengelolaan kinerja secara berencana 

dan berkelanjutan. Dengan kata lain pembinaan karier sebagai salah satu kegiatan 

manajemen sumber daya manusia, harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan 

kegiatan pengembangan sumber daya manusia lainnya.  

 Perusahaan adalah salah satu organisasi yang menghimpun orang-orang 

yang memenuhi syarat-syarat yang berlaku untuk memenuhi seluruh kegiatan 

organisasi. Sesuai dengan yang diatur oleh UU No. 43 Tahun 1999 pasal 1 tentang 

kepegawaian yang menyatakan bahwa pegawai adalah mereka yang memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan serahi tugas dalam sesuatu jabatan 

Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku. Agar 

aktivitas perusahaan berjalan dengan baik, perusahaan diharapkan harus memiliki 
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pegawai yang mampu berkembang, berpengetahuan, dan memiliki kinerja yang 

baik sehingga tujuan pegawai dan tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan 

target yang ditentukan. Hal ini senada dengan Menurut Kasmir (2016: 6) yang 

menyatakan bahwa “Manajemen sumber daya manusia adalah proses pengelolaan 

manusia, melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, 

pemberian kompensasi, karier, keselamatan dan kesehatan serta menjaga 

hubungan industrial sampai pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan 

perusahaan dan peningkatan kesejahteraan stakeholder” 

Artinya kemampuan sumber daya manusia harus benar-benar teruji 

sehingga mampu memenuhi semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya, pemenuhan tugas dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang 

dilaksanakan sesuai dengan harapan dan rencana perusahaan seyogyanya secara 

tidak langsung dapat mengantarkan pegawai dapat memperoleh kinerja pegawai 

yang direncanakan. Sementara itu, pimpinan sebagai pihak yang memfasilitasi 

berkembangnya kinerja pegawai seyogyanya dapat memberikan fasilitas penyedia 

berkembangnya kinerja yang jelas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 

pengembangan karier adalah suatu proses dalam peningkatan dan 

penambahan kemampuan seseorang pegawai yang dilakukan secara formal dan 

berkelanjutan untuk mencapai sasaran dan tujuan kariernya. Pengembangan karier 

merupakan tanggung jawab suatu organisasi yang menyiapkan pegawainya 

dengan kualifikasi dan pengalaman tertentu, agar pada waktu yang dibutuhkan 

organisasi sudah memiliki pegawai dengan kualifikasi tertentu. Jadi yang 

dilakukan pegawai adalah bekerja sebaik mungkin, mengikuti semua pelatihan 
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yang diberikan, menunggu kesempatan kenaikan jabatan dan biasanya menurut 

saja menduduki jabatan yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan kata lain 

Pengembangan karier pada umumnya berupa kenaikan karier secara vertikan dari 

satu jenjang pekerjaan tertentu ke jenjang berikutnya. Jadi seseorang diharapkan 

mendalami suatu bidang pekerjaan tertentu kemudian menduduki jabatan 

manajerial. 

Klinik Baiturahman Garut merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan bagi 

penduduk mutlak diperlukan sepanjang hidup manusia. Seiring dengan perubahan 

zaman dan meningkatnya jumlah penduduk disuatu wilayah kota dan daerah 

mendorong pemerintah untuk senantiasa menyediakan ketersediaan pelayanan 

kesehatan yang menjangkau ke pelosok wilayah. Adapun tujuan Klinik 

Baiturahman Garut, adalah memberikan kepuasan pelanggan, anggota perusahaan 

begitu pula dengan pemegang saham dan sebagai wadah untuk meningkatkan 

kualitas hidup manusia yang lebih baik lagi dengan kegiatan usaha yang 

berwawasan lingkungan. 

Pencapaian kinerja pegawai seperti halnya pelatihan dilakukan dan 

diadakan oleh perusahaan atau setiap organisasi. Tiada lain dimaksudkan agar 

setiap pegawai yang bekerja ditempatkan sesuai dengan keahlian dan pengetahuan 

sehingga mencapai kinerja yang maksimal. Dalam hal ini Klinik Baiturhman 

Garut yang memperhatikan pengembangan sumber daya manusia para 

pegawainya. 
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 Agar sumber daya manusia dapat melakukan pekerjaan secara benar dan 

menghasilkan hasil yang benar, maka karyawan perlu dibekali dengan 

kemampuan dan keahliannya yang sesuai dengan bidang dikerjakannya. 

Kemampuan seseorang inilah yang merupakan ukuran pertama dalam 

meningkatkan kinerja yang ditunjukan dari hasil kerjanya. Artinya mampu atau 

tidaknya seseorang melaksanakan pekerjaannyalah yang akan menentukan 

kinerjanya dan kemampuan ini harus pula diikuti dengan tanggung jawabnya 

terhadap pekerjaannya. Secara teori dikatakan bahwa kinerja juga perlu didukung 

oleh motivasi yang kuat seperti halnya berupa kompensasi maupun jenjang karier 

yang jelas agar kemampuan yang dimiliki dapat dioptimalkan. 

 Dalam hal ini pihak perusahaan harus mampu mengklasifikasikan kinerja 

karyawan secara obyektif melalui penilaian secara rutin agar terwujud timbal 

balik terhadap kinerja pegawai yang berprestasi secara transparan. Karena, kinerja  

seorang pegawai merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

berkembanganya karier pegawai. Seperti yang dikemukakan oleh Kasmir (2016: 

157) mengatakan bahwa “Faktor faktor yang mempengaruhi berkembangnya 

karier pegawai baik langsung maupun tidak langsung yaitu: Kinerja, Motivasi 

kerja, Komitmen, Kepuasan kerja, Kedisiplinan, Kompensasi, Loyalitas, 

Pendidikan dan pelatihan, Kepemimpinan, Upaya kerja, dan Semangat kerja.”  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pengembangan Karier Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Klinik Baiturahman Garut” 
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1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Perlunya meningkatkan semangat pegawai dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya. 

2. Pihak klinik memberikan insentif bagi pegawai yang berkinerja secara 

tepat waktu. 

3. Perlunya program pelatihan bagi pegawai yang belum menguasai 

pekerjaannya. 

 

1.2.2. Rumusan Masalah 

 Dari uraian identifikasi masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pengembangan Karier dan Kinerja Pegawai Klinik 

Baiturahman Garut. 

2. Seberapa besar Pengaruh Pengembangan Karier Terhadap Kinerja 

Pegawai Klinik Baiturahman Garut. 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengembangan Karier dan Kinerja 

Pegawai pada Klinik Baiturahman Garut. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pengembangan Karier 

Terhadap Kinerja Pegawai pada Klinik Baiturahman Garut. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

Penelitian yang berhubungan dengan Manajemen, khususnya Manajemen 

Sumber Daya Manusia ini diharapkan memberikan pemahaman tentang 

pembuktian teori dengan keadaan sebenarnya di suatu perusahaan atau organisasi, 

dan memberikan sumbangan pemikiran, kajian yang mendalam serta dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dantaranya : 

1. Peneliti  

Diharapkan dapat mengkaji teori-teori yang telah dipelajari dan 

membuktikan teori apakah sesuai dengan keadaan di suatu perusahaan dan 

mampu mencari solusi atas permasalahan yang muncul. 

2. Universitas Winaya Mukti  

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan referensi 

bagi Universitas winaya Mukti dalam menambah pengetahuan dan teori 

khususnya mengenai pengaruh Pengembangan Karier Terhadap Kinerja 

Pegawai Klinik Baiturahman Garut. 

3. Klinik Baiturahman Garut. 
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Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan Klinik Baiturahman 

Garut untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengembangan Karier 

Terhadap Kinerja Pegawai pada Klinik Baiturahman Garut dan sebagai 

masukan informasi dan sebagai bahan evaluasi kepada Klinik Baiturahman 

Garut. 

 

1.4.2.  Secara Praktis 

Penelitian ini memfokuskan pada Klinik Baiturahman Garut sebagai objek 

penelitian, yang diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang akan 

dibutuhkan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia dan manfaat untuk 

para pengambil kebijakan diantaranya sebagai berikut: 

1. Peneliti  

Diharapkan dapat mengkaji teori-teori yang telah dipelajari dan 

membuktikan teori apakah sesuai dengan keadaan di suatu perusahaan dan 

mampu mencari solusi atas permasalahan yang muncul. 

2. Universitas Winaya Mukti  

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan referensi 

bagi Universitas winaya Mukti dalam menambah pengetahuan dan teori 

khususnya mengenai pengaruh Pengembangan Karier Terhadap Kinerja 

Pegawai Klinik Baiturahman Garut. 

3. Klinik Baiturahman Garut. 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan Klinik Baiturahman 

Garut untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengembangan Karier 
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Terhadap Kinerja Pegawai pada Klinik Baiturahman Garut dan sebagai 

masukan informasi dan sebagai bahan evaluasi kepada Klinik Baiturahman 

Garut. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Hasibuan (Widodo, 2015: 3) menyatakan bahwa “Manajemen sumber 

daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan 

peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan 

manusia agar dapat mencapai tujuan disetiap perusahaan”. Sedangkan Menurut 

Stoner (Sinambela, 2016: 8) “Manajemen sumber daya manusia adalah suatu 

prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau 

organisasi dengan pegawai yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan 

yang tepat pada saat organisasi memerlukannya.”  

Sedangkan menurut Menurut Robbins dan Coulter yang dikutip oleh 

Karyoto (2016: 3) “Manajemen adalah aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi 

dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat 

diselesaikan secara efektif dan efisien”. 

Adapun pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan 

(2009: 10), adalah: 

“Ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif 

dan efisien membantu terwujudnya tujuan peusahaan, karyawan, dan masyarakat” 

Sutrisno (2009: 7), mendefiniskan: 
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 “Manajemen Sumber daya Manusia sebagai suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan 

pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan 

organisasi perusahaan secara terpadu”. 

 

Selanjutnya Hasibuan (2009: 12), menyatakan: 

“Manajemen sumber daya manusia mempunyai komponen-komponen 

yang merupakan bagian dari tenaga kerja manusia, komponen tersebut 

saling mendukung satu sama lainnya didalam perusahaan” 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa  

definisi  manajemen  sebagai  ilmu  dan  seni  dalam  melakukan perencanaan,  

pengorganisasian,  penggerakan,  penyusunan  personalia dan pengendalian secara 

terarah melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan 

tertentu.  

MSDM mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang 

mencangkup masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan jumlah, kualitas dan penempatan kerja yang efektif sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job 

specification, job requirement dan job evaluation.  

2.  Menetapkan penarikan, seleksi dan penempatan karyawan berdasarkan asas 

the right man in the right place and in the right job. 

3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 

pemberhentian. 

4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa 

yang akan datang. 
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5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan 

perusahaan pada khususnya. 

6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijakan 

pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. 

7.   Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 

8.   Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi pegawai. 

9.   Mengatur mutasi pegawai baik vertical maupun horizontal. 

10.  Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pemberian pesangonnya. 

 

Peranan MSDM diakui sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan, tetapi 

untuk memimpin unsur manusia ini sangat sulit dan rumit. Tenaga kerja manusia 

selain mampu, cakap dan terampil, juga tidak kalah pentingnya kemauan dan 

kesungguhan mereka untuk bekerja efektif dan efisien. Kemampuan dan 

kecakapan kurang berarti jika tidak diikuti moral kerja dan kedisiplinan karyawan 

dalam mewujudkan tujuan. 

Handoko (2009: 23) fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, 

staffing, leading, dan controlling. 

1. Planning  

 Rencana-rencana yang dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi, 

tujuan-tujuannya, dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian 

tujuan-tujuan itu. 
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2. Organizing 

Setelah para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-

rencana atau program-program untuk mencapainya, maka mereka perlu 

merancang dan mengembangkan suatu organisasi. 

3. Staffing 

 Staffing adalah penarikan (recruitment), latihan dan pengembangan, serta 

penempatan dan pemberian orientasi para pegawai dalam lingkungan 

kerjanya. 

4. Leading 

 Sesuadah rencan dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalianya, 

langkah berikutnya adalah menugaskan pegawai untuk bergerak menuju 

tujuan yang telah ditentukan. 

5.  Controling  

 Controling adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk 

menjawab bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. 

 Menurut Hasibuan (2007: 21), fungsi manajemen pada dasarnya harus 

dilaksanakan oleh setiap manajer secara berurutan supaya proses manajemen 

dapat diterapkan secara baik, adapun fungsi-fungsi manajemen diantaranya: 

1. Perencanaan 

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga kerja 

secara efektif dan efisisen agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam 

membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan 
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program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi pengorganisaian, 

pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian pegawai. Program 

kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan dan 

pegawai.  

2.      Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua pegawai 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart). 

Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi 

yang tepat akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

3.    Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua pegawai agar 

semua bekerjasama dan bekerja secara efektif serta efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, dan pegawai. Pengarahan dilakukan 

pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya 

dengan baik. 

4. Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua pegawai, 

agar mematuhi peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan 

perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian pegawai meliputi 
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kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan 

menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 

5.      Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

dan orientasi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. 

6.      Pengembangan 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan, 

teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai melalui pendidikan dan 

pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

7.      Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct) 

dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada pegawai sebagai 

imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah 

adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak 

diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada 

batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan prinsip layak (eksternal 

eksistensi) yaitu, kompensasi yang diterima pegawai yang layak atau sama 

dengan kompensasi yang diterima pegawai yang serupa di perusahaan lain, 

dan prinsip adil (internal eksistensi) yaitu, kompensasi harus dikaitkan 

dengan nilai relative pekerjaan-pekerjaan atau dengan kata lain pekerjaan 

yang sejenis memperoleh pembayaran yang sama. 
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8.      Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan, agar tercapai kerjasama yang serasi 

dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, pegawai dapat 

memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan 

hal yang penting dan sulit dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, karena 

mempersatukan dua kepentingan yang berbeda. 

9.    Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas pegawai agar mereka tetap 

mau bekerjasama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan 

dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar 

pegawai. 

10.   Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari 

perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan pegawai, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab 

lainnya. 

 

2.1.2  Konsep Pengembangan Karier Pegawai 

 Pada hakikatnya, seseorang memasuki suatu organisasi memiliki motivasi 

berbeda guna memperoleh umpan balik berupa berkembang karier pegawai yang 

baik sebagai imbalan atas kinerja yang seseorang perlihatkan untuk memenuhi 
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seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Pengembangan karier sangat diharapkan 

oleh setiap pegawai untuk memotivasi mereka dalam bekerja dengan baik dan 

membawa manfaat langsung terhadap efisiensi manajemen dan cenderung turn 

over akan lebih kecil. 

 

2.1.2.1 Pengertian Pengembangan Karier 

 Banyak orang menduga bahwa karier adalah suatu promosi yang diperoleh 

seseorang dalam organisasi. Karier dapat dipandang sebagai berbagai urutan 

posisi yang diduduki oleh seseorang selama masa hidupnya.  

Menurut Rivai dan Sagala (Sinambela, 2016: 253) menyatakan bahwa 

“Pengembangan karier terdiri dari peningkatan pribadi yang dilakukan oleh 

seseorang dalam mencapai rencana karier pribadinya.”  

Sedangkan menurut Handoko (Sinambela, 2016: 260) menyatakan bahwa 

“Pengembangan karier adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang 

untuk mencapai rencana karier yang diinginkan.” 

Berdasarkan pengertian diatas ada tiga aspek yang menjadi penentu naik 

atau tidaknya karier seseorang dalam organisasi: 

1. Suatu organisasi yang memiliki kejelasan perencanaan dan pengembangan 

karier pegawai akan membawa langsung terhadap efisiensi manajemen dan 

cenderung turn over akan lebih kecil. 

2.  Pengelolaan karier yang baik oleh suatu organisasi akan mengurangi tingkat 

frustasi yang dialami pegawai. 
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3. Organisasi mempersiapkan perencanaan karier yang baik dan 

disosialisasikan kepada organisasi sehingga pegawai mempersiapkan karier 

dirinya untuk memenuhi persyaratan kariernya. 

 

 2.1.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Karier 

Menurut Kasmir (2016: 157) menyatakan bahwa ada sebelas faktor yang 

akan memepengaruhi baik tidaknya karier seseorang pegawai. Untuk itulah 

diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Artinya banyak faktor yang 

mempengaruhi karier seseorang selama dia bekerja, kesebelas faktor tersebut 

adalah: 

1. Kinerja 

 Kinerja merupakan hasil kerja atau perilaku kerja seseorang dalam suatu 

periode. Seseorang yang memiliki kinerja yang baik tentu akan 

mempengaruhi kariernya untuk meningkat, apakah jabatan atau 

kepangkatan. 

2. Motivasi kerja 

 Motivasi kerja merupakan dorongan atau rangsangan kepada seseorang 

untuk melakukan suatu kegiatan. Dorongan atau rangsangan ini dapat 

berasal dari dalam diri seseorang maupun dari luar. Seseorang yang 

memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau 

dengan kata lain memiliki motivasi kuat, tentu akan mempengaruhi karier 

untuk meningkat baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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3. Komitmen 

 Komitmen merupakan kepatuhan seseorang terhadap ucapan, tindakan, 

peraturan ataupun kebijakan perusahaan. Seseorang yang memiliki 

komitmen yang tinggi tentu akan bersungguh-sungguh dalam bekerja maka 

komitmen pun sangat mempengaruh ketercapaian karier seseorang. 

4. Kepuasan kerja 

 Kepuasan kerja merupakan tingkat perasaan seseorang atau sesuatu yang 

telah dilakukan. Jika seseorang merasa puas terhadap apa yang telah 

dilakukannya, maka biasanya secara tidak langsung akan mempengaruhi 

kariernya. 

5. Kedisiplinan 

 Kedisiplinan merupakan tindakan seseorang untuk mengikuti seluruh 

peraturan yang dikeluarkan perusahaan. Pegawai yang disiplin dalam 

bekerja biasanya akan bekerja secara baik sehingga karier dan kinerjanya 

akan meningkat. 

6. Kompensasi 

 Kompensasi meruapakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada 

pegawainya, baik yang berbentuk keuangan maupun non keuangan. 

7. Loyalitas  

 Loyalitas merupakan kesetiaan seseorang kepada perusahaa loyalitas 

mempengaruhi pegawai untuk meningkatkan kariernya, demikian pula 

sebaliknya. 
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8. Pendidikan dan pelatihan 

 Pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan seseorang pegawai untuk 

mengasah dan menambah pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, 

sehingga mampu melakukan pekerjaanya dengan baik. Pendidikan dan 

pelatihan sangat mempengaruhi karier seseorang baik secara langsung 

ataupun tidak langsung. 

9. Kepemimpinan 

 Kepemimpinan merupakan orang atau atasan yang diberi tugas, wewenang 

dan tanggung jawab kepada seseorang, termasuk dalam memberi penilaian. 

Kepemimpinan mempengaruhi karier seseorang karena pertimbangan 

seorang pemimpin sangat menentukan karier seseorang. 

10. Upaya kerja 

 Upaya kerja merupakan usaha atau upaya seseorang untuk melakukan atau 

mencapai sesuatu secara sungguh-sungguh. Dalam praktiknya upaya kerja 

dapat meningkatkan karier seseorang, karena dengan upaya yang keras akan 

menghasilkan kinerja yang baik. 

11. Semangat kerja 

 Semangat kerja secara tidak langsung memepengaruhi karier. Artinya 

seseorang yang memiliki semangat kerja yang tinggi akan dapat 

mempengaruhi kariernya. 

 

 

 



20 
 

 
 

2.1.2.3 Manfaat Pengembangan Karier 

Menurut Bernardin dan Russel (Sinambela, 2016: 287) pengembangan 

karier sangatlah penting bagi individu maupun organisasi berguna untuk 

meningkatkan kepuasan karier pegawai dan meningkatkan efektivitas organisasi, 

berikut merupakan manfaat sistem pengembangan karier: 

 

Tabel 2.1 

Manfaat Sistem Pengembangan karier 

No. Pimpinan Pegawai Organisasi 

1. a.Meningkatnya keterampilan         

mengelola kariernya sendiri 

b. Retensi yang lebih besar 

terhadap pegawai yang 

berharga 

c. staf perencanaan dan 

pengembangan yang lebih 

realistic 

a. Bantuan bermanfaat 

dengan keputusan 

karier 

b. Pengayaan pekerjaan 

yang ada dan kepuasan 

kerja yang meningkat. 

c. Umpan balik yang lebih 

baik mengenai kinerja 

a. Meningkatnya 

loyalitas organisasi 

b. Diseminasi informasi 

di seluruh level 

organisasi 

c. Komunikasi yang 

lebih baik di dalam 

organisasi secara 

keseluruhan 

2. a.Pembahasan penilaian 

kinerja yang produktif 

  b.Reputasi yang meningkat 

sebagai pengembang SDM 

a. Informasi yang sedang 

berlangsung mengenai 

organisai dari masa 

depan. 

b.Tanggung jawab pribadi 

yang lebih besar 

terhadap karier 

a. Citra public yang 

meluas sebagai 

pengembang SDM. 

b. Efektivitas system 

personalia yang 

meningkat. 

c. Klarifikasi tujuan 

organisasi 

Sumber: Sinambela (2016: 288) 
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2.1.2.4 Jalur Karier 

 Menurut Sutjipto (Sutrisno 2009: 176) yang menyatakan bahwa “Untuk 

mempermudah penyusanan dalam pegawai dapat menggunakan dua macam jalur 

karier.” diantaranya: 

1. Jalur karier tradisional, merupakan urutan-urutan kombinasi dan 

penggerakan vertical atau dan horizontal. 

2. Jalur karier inovatif, merupakan urutan-urutan kombinasi penggerakan 

vertikal keatas, vertikal ke bawah, dan horizontal. 

3. Jalur karier gabungan 

 

2.1.2.5 Jenis-jenis Karier  

 Menurut Kasmir (2016: 165) menyatakan bahwa jenis-jenis karier yang 

umum ada disuatu perusahaan ada 5 jenis, diantaranya: 

1. Promosi 

Promosi artinya naiknya jabatan atau kepangkatan seseorang dari level 

sebelumnya ke level yang lebih tinggi biasanya promosi dapat terjadi ke 

dalam dua hal yaitu: 

 a. Naik jabatan 

 b. Naik golongan/kepangkatan 

 c. Atau naik kedua-duanya, baik jabatan maupun kepangkatan 

Naik jabatan artinya naik dari jabatan sebelumnya misalnya (manajer 

rendah) kelevel yang lebih tinggi misalnya manajer keuangan (manajer 
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menengah). Sedangkan untuk kenaikan kepangkatan dalam ukuran 

golongan, seperti golongan III A ke golongan III B. 

2. Rotasi atau Mutasi 

Rotasi atau mutasi merupakan perubahan posisi atau jenis pekerjaan atau 

wilayah tertentu. Rotasi bertujuan dalam rangka menambah atau 

memperkaya pengetahuan tentang suatu pekerjaan yang lain, sehingga 

kemampuan dan keahlian ikut bertambah dan memberikan nilai lebih 

kepada pegawai yang bersangkutan, menghilangkan kejenuhan atas 

pekerjaan, dan merupakan tindakan pemberian hukuman yang ringan atas 

kesalahan pegawai. 

3. Demosi 

Demosi adalah terjadinya penurunan jabatan atau kepangkatan seseorang 

dalam suatu periode. Artinya seseorang dapat diturunkan jabatan ke jabatan 

yang lebih rendah atau diturunkan pangkat atau golongan. 

4. Dikeluarkan dan dipidanakan 

Merupakan tindakan terakhir yang diberikan perusahaan kepada pegawai 

akibat berbagai hal yang sifatnya merugikan perusahaan. 

5. Pensiun 

Merupakan akhir dari karier seseorang, artinya pegawai yang dipensiunkan 

akan memperoleh penggantian sesuai jasanya yang telah diberikan kepada 

perusahan. 
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2.1.2.6 Peran Organisasi Dalam Karier Pegawai 

 Departemen SDM seyogyanya aktif dalam perencanaan dan 

pengembangan karier pegawainya yang mengindikasikan kebutuhan pegawai di 

masa depan. Oleh karena itu manajer SDM memikirkan perencanaan dan 

pengembangan karier pegawai dan sekaligus dapat mengimplementasikan rencana 

yang telah dibuatnya. 

 Selanjutnya Menurut Yani (Sinambela, 2016: 295) berpendapat bahwa 

terdapat lima keuntungan jika suatu organisasi memiliki perencanaan karier, yaitu: 

1. Develops promotable employees. Perencanaan karier membantu untuk 

pengembangan secara internal suplai terhadap talenta yang dipromosikan. 

2. Lower turn over. Dengan meningkatkan perhatian terhadap karier maka 

mendorong loyalitas terhadap organisasi sehingga dapat menurunkan 

pegawai yang akan keluar. 

3. Tap employee potential. Perencanaan karier menyebabkan pegawai lebih 

menunjukan kemampuan mereka dalam bekerja. 

4. Further growth. Perencanaan karier bertujuan memotivasi pegawai untuk 

tumbuh dan berkembang. 

5. Satisfy employee needs. Dengan adanya perencanaan karier, pegawai akan 

merasa lebih percaya diri. 

 Untuk itu, peranan organisasi dalam perencanaan karier dapat dibagi 

dalam tiga bagian, yaitu pendidikan karier, informasi perencanaan karier dan 

bimbingan karier. Berikut merupakan penjelasannya: 

1. Pendidikan karier 
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Dalam rangka upaya pentingnya perencanaan karier yang berguna untuk 

berkembangnya karier pegawai di suatu organisasi. Dalam kondisi ini 

organisasi seyogyanya meningkatkan dan menjelaskan rencana 

pengembangan karier yang dimiliki organisasi dan mempersiapkan melalui 

berbagai seminar dan pelatihan, serta workshop. Adapun tujuan pegawai 

diikutsertakan dalam berbagai program dimaksud diantaranya: 

a. Membantu para pegawai untuk memahami bagaimana pengembangan   

karier akan memberikan manfaat ganda ke depan yakni untuk pegawai 

itu sendiri, maupun untuk organisasi. 

b. Organisasi akan memfasilitasi kebutuhan pegawai dengan pendekatan 

perencanaan karier pegawai yang telah dipersiapkan pegawai. 

c. Menyediakan pekerjaan yang relistis dan informal karier untuk 

pembuatan rencana karier mereka. 

2. Informasi Perencanaan Karier 

Departemen SDM seyogyanya menyediakan informasi karier yang 

dibutuhkan sebagai bagian dari suatu system informasi SDM. Jalur karier 

dalam kelompok pekerjaan membutuhkan tambahan keterampilan yang 

dapat diperoleh pegawai baik resmi melalui organisasi maupun inisiatif 

pegawai itu sendiri. Untuk itulah, organisasi perlu mensosialisasikan dan 

memfasilitasinya sehingga jalur karier tersebut dapat ditekuni dengan baik. 

3. Bimbingan Karier 

Setelah departemen SDM mempersiapkan jalur karier dan mensosialisasikan 

dengan baik kepada pegawai, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan 
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unit bimbingan karier atau disebut bimbingan konseling. Konselor karier 

adalah seorang yang mampu dan bersedia mendengarkan masalah karier 

yang dihadapi pegawai dan memberikan arahan dan berbagai informasi 

yang dapat membantu pegawai tersebut menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapinya. 

 

2.1.2.7 Tahap-Tahap Pengembangan Karier 

Pada umumnya di suatu organisasi yang besar tentunya tidak terlepas pada 

perhatian terhadap berbagai bentuk harapan untuk berkembang bagi para pegawai 

yang dimilikinya, maka dari itu berikut merupakan tahap-tahap pengembangan 

karier yang menyimpulkan bahwa harapan dan kebutuhan pegawai berubah 

melalui berbagai harapan seperti pada gambar berikut ini: 

 

Kebutuhan utama   

 

Usia  

   

 

 

Tahap karier 

 

Sumber: Sinambela 

(2016: 281) 

Gambar 2.1 

Tahap-tahap pengembangan karier 

 

Keamanan, 

Jaminan, 

psikologi 

Pencapaian, 

Harga diri, 

kebebasan 

Harga diri, 

Aktualisasi 

diri 

Aktualisasi 

diri 

    

Fase awal, 

pegawai 

kontrak 

Fase lanjutan, 

promosi 

Fase 

mempertaha

nkan, 

mempertaha

nkan posisi 

Fase 

pensiun, 

berpikir 

strategis 
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1. Fase Awal: Fase awal biasa disebut dengan karier awal adalah fase yang 

menekankan pada perhatian untuk memperoleh jaminan, pegawai dapat 

mencoba pilihan karier yang berbeda dan jabatan yang berbeda melalui 

pelatihan, manajemen Sumber Daya Manusia dimulai ketika seseorang 

individu memasuki organisasi manajer dan spesialis Sumber Daya Manusia 

dan pegawai itu sendiri haruslah dapat memastikan bahwa individu secara 

efektif berjalan bersamaan dalam organisasi 

2. Fase Lanjutan: fase pertimbangan jaminan keamanan sudah mulai berkurang, 

akan tetapi, masih lebih menitik beratkan pada pencapaian, harga diri. 

3. Fase mempertahankan: fase dimana individu mempertahankan pencapaian 

keuntungan atau manfaat yang telah dicapainya sebagai hasil pekerjaan masa 

lampau, pegawai selanjutnya ke dalam periode stabilisasi dimana mereka 

dianggap produktif untuk memikul tanggung jawab, dan menerapkan rencana 

karier yang lebih berjangka panjang. Tahap ini merupakan suatu periode 

pengembangan keahlian yang dapat bernilai bagi organisasi untuk memberikan 

kontribusi bagi nilai orang tersebut. 

4. Fase pensiun: individu telah melampaui suatu karier yang diharapkan dan akan 

berpindah ke karier yang sepanjang masih memiliki tenaga dan kemampuan hal 

ini dipengaruhi oleh usia. 

 

2.1.3  Konsep Kinerja 

Di dalam lingkungan pekerjaan yang menyenangkan penting untuk 

mendorong ketercapaian tujuan-tujuan perusahaan, kemampuan seseorang 
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merupakan ukuran pertama dalam meningkatkan kinerja yang ditunjukan dari 

hasil kinerjanya. Kemampuan ini pula meski diikuti dengan tanggung jawabnya 

terhadap pekerjaannya. Secara teori dikatakan bahwa kinerja juga perlu didukung 

oleh motivasi yang kuat agar kemampuan yang dimiliki dapat dioptimalkan. Hal 

lain yang perlu diperhatikan selain faktor kemampuan dan motivasi yang 

diperlukan disisi lain faktor kesempatan penting untuk dimiliki. Seperti yang 

dikemukakan oleh Mangkunegara (2009: 67) menyatakan bahwa “Kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”.  

Menurut Colquit (Kasmir, 2016: 183) menyatakan bahwa “Kinerja adalah 

nilai dari seperangkat perilaku pegawai yang berkontibusi, baik secara positif atau 

negative terhadap pemenuhan tujuan organisasi. Berdasarkan pengertian diatas 

ada tiga aspek yang perlu dicapai dari apa yang diinginkan oleh organisasi 

diantaranya: 

1. Kapasitas untuk melakukan, yang berkaitan dengan derajat hubungan proses 

dalam individu yang relevan antara tugas dengan keahlian, kemampuan, 

pengetahuan dan pengalaman. 

2. Kesempatan melakukan yang berkaitan dengan ketersediaan peralatan dari 

teknologi, dan. 

3. Kerelaan untuk berhubungan dengan hasrat dan kerelaan untuk 

menggunakan usaha mencapai tujuan organisasi atau kinerja.  
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2.1.3.1 Penilaian Kinerja  

 Dalam praktiknya, istilah penilaian kinerja (performance appraisal) dan 

evaluasi kinerja (performance evaluation) dapat digunakan secara bergantian atau 

bersamaan karena pada dasarnya mempunyai maksud yang sama. Penilaian 

kinerja digunakan perusahaan untuk menilai kinerja pegawainya atau 

mengevaluasi hasil pekerjaan pegawainya. Penilaian kinerja dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang ada didalam perusahaan, disamping faktor lain di luar 

perusahaan (Rivai dan Sagala, 2010: 549) 

 

2.1.3.2 Asas-asas Penilaian Kinerja 

 Agar memperoleh hasil kinerja seperti yang diinginkan, maka penilaian 

kinerja harus dilakukan sesuai dengan asas-asas penilaian kinerja. Artinya asas-

asas penilaian kinerja harus dijalankan secara benar dan konsisten, sehingga hasil 

yang diharapkan dapat dipertanggung jawabkan. Menurut kasmir (2016: 201) 

asas-asas penilaian untuk melakukan kinerja harus dilakukan, diantaranya: 

1. Secara Objektif 

Objektif adalah melakukan penilaian harus dilakukan apa adanya sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian secara objektif dilakukan 

dengan cara: 

a. Realistis, artinya menilai apa adanya sesuai dengan yang telah 

dilakukan. 

b. Terukur, artinya setiap pekerjaan dapat menggunakan standar tertentu 

sebagai alat ukur pencapaian kinerjanya. 
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c. Menantang, artinya pekerjaan yang diberikan dapat memberikan 

motivasi bagi pegawai untuk mengerjakan. 

d. Berdasarkasn skala prioritas, artinya dalam mengerjakan suatu 

pekerjaan dibuatkan lebih dulu mana yang harus dikerjakan yang 

pertama dan yang selanjutnya. 

2. Secara Adil 

Adil merupakan salah satu asas yang penting mengingat tanpa meberikan 

rasa keadilan tentu akan memberikan dampak buruk terhadap penilaian. 

3. Secara transparan 

Transparan artinya dalam melakukan penilaian harus dengan adanya 

keterbukaan, baik dalam proses menilai serta memberikan hasil penilaian. 

Transparan dalam melakukan kinerja pegawai artinya dalam hal: 

a. Adanya parameter untuk mengukur kinerja serta sumber data yang 

digunakan, misalnya kategori penilaian, bobot, dan yang memberikan 

nilai. 

b. Mengumumkan hasil penilaian secara terbuka, jangan sampai ada yang 

disembunyikan. 

 

2.1.3.3 Tujuan Penilaian Kinerja 

Suatu perusahaan melakukan penilaian kinerja didasarkan tujuan dan 

sasaran kinerja disusun bersumber pada misi, visi dan rencana strategi suatu 

organisasi. Tujuan dan sasaran kinerja tidak lain adalah untuk menjamin agar 
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proses kinerja dapat berlangsung seperti yang diharapkan dan tercapainya kinerja 

tinggi. Bagi perusahaan penilaian kinerja memiliki beberapa tujuan antara lain: 

1.  Untuk memperbaiki kualitas pekerjaan. 

 Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka manajemen 

perusahaan akan mengetahui di mana kelemahan pegawai dan system yang 

digunakan. Dengan diketahui kelemahan ini segera untuk dilakukan 

perbaikan, baik terhadap system maupun pegawi itu sendiri. 

2. Keputusan penempatan 

 Bagi pegawai yang memiliki kinerja yang baik perlu diperhatikan agar 

kinerjanya tidak menurun dan tetap mempertahankan kinerja sembari 

menunggu kebijakan perusahaan selanjutnya.  

3. Perencanaan dan pengembangan karier 

 Hasil penilain kinerja digunakan untuk menentukan jenjang karier 

seseorang. Artinya bagi mereka yang mengalami peningkatan kinerja 

maka akan dilakukan promosi jabatan atau kepangkatan sesuai dengan 

peraturan perusahaan. Penilaian kinerja juga dapat dibuat sebagai acuan 

untuk memetakan perencanaan dan pengembangan karier pegawai secara 

keseluruhan. Artinya bahawa penilaian kinerja ini akan memengaruhi 

karier seseorang. 

4. Penyesuaian Kompensasi  

 Penyesuaian kompensasi dilakukan apakah dengan meningkatkan gaji 

pokok, bonus, insentif, tunjangan atau kesejahteraan lainnya sesuai dengan 

jenjang kinerjanya yang diperolehnya. Pegawai yang berkinerjanya baik 
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tentu kompensasinya akan meningkat yang besarnya sesuai dengan 

peraturan perusahaan. 

 

2.1.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai baik langsung maupun 

tidak langsung adalah kemampuan (ability), dan motivasi (motivation). Hal ini 

sesuai dengan pendapat Robbin (Kasmir, 2016: 194) yang mengatakan bahwa 

seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor: 

a. Kemampuan atau ability (A) 

b. Motivasi atau Motivation (M) 

c. dan Kesempatan atau Opportunity (O) 

1.  Kemampuan dan keahlian  

Merupakan kemampuan atau skill yang dimiliki seseorang dalam melakukan 

suatu pekerjaan. Semakin memiliki kemampuan dan keahlian maka akan 

dapat menyelesaikan pekerjaannya secara benar, sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Artinya pegawai yang memiliki kemampuan dan keahlian yang 

lebih baik, maka akan memberikan kinerja baik pula, demikian pula 

sebaliknya bagi pegawai yang tidak memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan pekerjaannya secara benar, maka akan memberikan hasil 

yang kurang baik pula, yang pada akhirnya akan menunjukan kinerja yang 

kurang baik. Dengan demikian kemampuan dan keahlian akan 

mempengaruhi kinerja seseorang. 
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2. Pengetahuan 

Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan secara baik akan 

memberikan pekerjaan yang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya 

dengan mengetahui pengetahuan tentang pekerjaan akan memudahkan 

seseorang untuk melakukan pekerjaannya, Demikian pula sebaliknya jika 

pegawai tidak atau kurang memiliki pengetahuan tentang pekerjaannya, 

maka pasti akan mengurangi hasil atau kualitas pekerjaanya yang pada 

akhirnya akan memengaruhi kinerjanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan tentang pekerjaan akan memengaruhi kinerjanya. 

3. Motivasi kerja 

Motivasi kerja merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan 

pekerjaan. Jika karyawan memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya 

atau dorongan dari luar dirinya (dari perusahaan), maka pegawai akan 

terangsang atau terdorong untuk melakukan sesuatu dengan baik. Pada 

akhirnya dorongan atau rangsangan baik dari dalam maupun dari luar diri 

seseorang akan menghasilkan kinerja yang baik, demikian pula sebaliknya 

jika pegawai tidak terdorong atau terangsang untuk melakukan 

pekerjaannya maka hasilnya akan menurunkan kinerja pegawai itu sendiri. 

Demikian dapat dikatakan bahwa motivasi memengaruhi kinerja seseorang. 

Makin termotivasi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka 

kinerjanya akan meningkat, demikian pula sebaliknya. 
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2.1.3.5 Indikator Penilaian Kinerja 

Dalam melakukan penilaian kinerja memang memerlukan atau dibutuhkan 

Indikator yang merupakan suatu teknik yang tepat guna memperoleh dan 

memberikan gambaran terhadap hasil kinerja perusahaan sesungguhnya. Menurut 

Kasmir (2016: 208) mengatakan bahwa indikator penilaian kinerja pegawai, 

diantaranya: 

1. Kualitas (mutu) 

 Kualitas merupakan suatu tingkatan di mana proses atau hasil dari 

penyelesaian suatu kegiatan mendekati titik kesempurnaan. Makin 

sempurna suatu produk yang dihasilkan, maka kinerja makin baik, 

demikian pula sebaliknya jika kualitas pekerjaan yang dihasilkan rendah 

maka kinerjanya juga rendah. 

2. Kuantitas (jumlah) 

 Biasanya untuk pekerjaan tertentu sudah ditentukan kuantitas yang 

dicapai. Pencapaian kuantitas yang diharapkan adalah jumlah yang sesuai 

dengan target atau melebihi dari target yang telah diharapkan. 

3. Waktu (jangka waktu) 

 Ketepatan waktu merupakan di mana kegiatan tersebut dapat diselesaikan, 

atau hasil prosuksi dapat dicapai dengan batas waktu yang telah ditetapkan 

sebelumnya, makin baik kinerjanya demikian pula sebaliknya makin 

lambat penyelesaian suatu pekerjaan, maka kinerjanya menjadi kurang 

baik. 
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4. Pengawasan 

 Dengan melakukan pengawasan pegawai akan merasa lebih bertanggung 

jawab atas pekerjaannya dan jika terjadi penyimpangan akan mudah untuk 

melakukan koreksi dan melakukan perbaikan secepatnya. Artinya 

pengawasan sangat diperlukan dalam rangka mengendalikan aktivitas 

pegawai agar tidak meleset dari yang sudah direncanakan.  

 

2.1.3.6 Jenis-Jenis Penilaian Kinerja 

 Menurut Rivai dan Sagala (2010: 562-563) adapun jenis jenis penilaian 

kinerja, diantaranya: 

1. Penilaian hanya oleh atasan. 

2.  Penilaian oleh kelompok lini: atasan dan atasannya lagi bersama-sama 

membahas kinerja dari bawahannya yang dinilai. 

3. Penilaian oleh kelompok staff: atasan meminta satu atau lebih individu 

untuk bermusyawarah dengannya, atasan langsung yang membuat 

keputusan akhir. 

4. Penilaian melalui keputusan komite: sama seperti pada pola sebelumnya 

kecuali bahwa manajer yang bertanggung jawab tidak lagi mengambil 

keputusan akhir, hasilnya didasarkan pada pilihan mayoritas. 

5. Peninjauan berdasarkan peninjauan lapangan: Sama seperti kelompok 

staff, namun melibatkan wakil dari pimpinan pengembangan atau 

departemen SDM yang bertindak sebagai peninjau yang independen. 

6. Penilaian oleh bawahan dan sejawat. 
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2.1.3.7 Komponen Penilaian Kinerja 

 Untuk memudahkan dalam mengukur kinerja pegawai dalam hal ini 

perusahaan haruslah memperhatikan komponen kinerja yang ditentukan sesuai 

dengan tanggung jawab yang diemban oleh suatu jabatan dengan menggunakan 

nilai atau bobot yang telah ditentukan. Menurut Kasmir (2016: 204) komponen 

penilaian kinerja yang umum diberikan yaitu: 

1. Absensi 

Absensi merupakan keberadaan atau bukti kehadiran pegawai pada saat 

masuk kerja sampai dengan pulang kerja. Artinya absensi atau kehadiran 

sesuai aturan atau standar yang telah ditetapkan sangat menentukan baik 

atau tidaknya kinerja pegawai  

2. Kejujuran 

Kejujuran adalah perilaku pegawai selama bekerja dalam suatu periode. 

Penilaian terhadap kejujuran pegawai biasanya dilakukan dengan indikator 

perbuatan dan komunikasi. 

3. Tanggung jawab 

Tanggung jawab merupakan unsur yang cukup penting terhadap kinerja 

seseorang. Pngertian tanggung jawab adalah pegawai bertanggung jawab 

atas pekerjaan yang dilakukan. 

4. Kemampuan (hasil kerja) 

Kemampuan merupakan ukuran bagi seorang pegawai untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Pengukuran kemapuan pegawai biasanya 
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didasarkan kepada waktu untuk mengerjakan, jumlah pekerjaan, dan 

kualitas pekerjaan itu sendiri. 

5. Loyalitas 

Loyalitas merupakan kesetiaan seseorang pegawai terhadap perusahaan. 

Seorang pegawai harus selalu setia membela kepentingan perusahaan. 

Loyalitas pegawai dapat pula dilihat dari kesetiannya bersama perusahaan 

dalam kondisi apapun. Seperti kesetiaan dimutasikan ke bagian atau 

wilayah yang tidak menyenangkan. 

6. Kepatuhan 

Kepatuhan merupakan ketaatan pegawai dalam mengikuti seluruh 

kebijakan atau peraturan perusahaan. Atau dengan kata lain kepatuhan 

merupakan ketaatan untuk tidak melanggar atau melawan apa yang sudah 

diperintahkan. 

7. Kerja sama 

Kerja sama merupakan saling membantu di antara pegawai baik antar 

bagian atau dengan bagian lain. Kerja sama antara pegawai akan 

mempengaruhi kinerja individu atau kinerja organisasi. 

8. Kepemimpinan 

 Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam memimpin. 

9. Prakarsa 

Prakarsa merupakan sesseorang selalu memiliki ide-ide atau pendapat 

perbaikan atau pengembangan atas kualitas suatu pekerjaan. Prakarsa 

menandakan seseorang memiliki kepedulian kepada kemajuan perusahaan. 
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2.1.4 Pengaruh Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Pegawai 

Berkembangnya karier pegawai di organisasi merupakan faktor yang 

sangat berpengaruh dalam menentukan kelayakan pegawai untuk dipromosikan 

pada jabatan yang lebih tinggi melalui tahapan-tahapan jalur karier yang sesuai 

dengan minat, bakat dan kinerja yang baik sesuai kehalian pada jabatn tertentu. 

Melihat kinerja pegawai dalam beberapa periode perusahaan dapat menilai 

kelayakan untuk dipromosikan, mutasi maupun didemosi sekaligus apabila tujuan 

yang ditentukan perusahaan tidak tercapai. 

Kinerja merupakan faktor kunci keberhasilan pegawai dalam mengukur 

kemampuannya dalam melakukan pekerjaan di perusahaan untuk dapat tumbuh 

dan berkembang hal ini dapat dilihat dari hasil kerjanya yang sebelumnya 

dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, maka dari itu 

pihak perusahaan dapat mengetahui kompetensi, besarnya kompensasi, karier, 

minat dan bakat pegawai untuk ditempatkan pada jabatan yang sesuai melalui 

penilaian kinerja yang merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis 

untuk menilai keseluruhan kinerja pegawai dalam jangka waktu atau periode 

tertentu. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Davis (Kasmir, 2016: 185) 

yang menyatakan bahwa “Performance appraisal is the process by which 

organization evaluate individual job performance”. Maksudnya adalah penilaian 

kinerja suatu proses di mana organisasi mengevalusi hasil kerja individu pegawai. 

Jadi kinerja dilakukan melalui proses tertentu yang diterapkan oleh perusahaan.  
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Kinerja pegawai dalam organisasi pada umumnya mengarah pada 

kemampuan pegawai dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya. Kinerja seorang pegawai dikatakan baik apabila ia memiliki 

motivasi kerja yang tinggi, dapat menyelesaikan tugas yang diberikan tepat pada 

waktunya, selalu memberikan kontribusi dan memiliki sikap serta perilaku yang 

baik sesuai standar kerja yang telah ditentukan baik oleh organisasi maupun nilai-

nilai yang berlaku dalam lingkungan ia bekerja. Kinerja dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sementara itu, pimpinan 

sebagai pihak yang memfasilitasi pengembangan karier pegawai seyogyanya 

dapat memberikan jalur karier pada pegawai sehingga baik buruknya kinerja 

pegawai sangat menentukan tercapai atau tidaknya karier pegawai. Seperti yang di 

kemukakan oleh Kasmir (2016: 157) menyatakan bahwa: 

“Kinerja merupakan hasil kerja atau perilaku kerja seseorang dalam suatu 

periode. Seseorang yang memiliki kinerja yang baik tentu akan 

mempengaruhi kariernya untuk meningkat, apakah jabatan atau 

kepangkatan. Demikian sebaliknya jika kinerjanya dalam satu atau beberapa 

periode tidak mencapai standar yang dibutuhkan, maka kariernya akan tetap 

atau malah turun. Jadi kinerja seseorang akan mempengaruhi karier 

seseorang dalam bekerja” 

 

 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat penulis simpulkan, bahwa di dalam 

perusahaan factor baik tidaknya kinerja pegawai salah satu diantaranya adalah 

faktor pengembangan karier dimana dari pengembangan karier akan mengarah 

kepada penempatan posisi jabatan yang akan ditempatkan di perusahaan. 
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2.1.5 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel yang 

diteliti 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Regina 

Gledy 

Kaseger 

(2013) 

Pengaruh 

Pengemba

ngan 

Karier 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Pengembangan 

Karier (X) 

Kinerja (Y) 

Data Primer 

(Observasi, 

Kuesioner, 

Wawancara) 

Data 

Sekunder 

(Studi, 

Dokumentasi, 

Studi 

Kepustakaan) 

Regina Gledy 

Kaseger 

menyatakan 

bahwa 

pengembangan 

karier 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai di PT. 

Matahari 

Department 

Store Manado 

Town Square 

2. Gainer 

Frisky 

Lakoy 

(2013) 

Pengaruh 

Pengemba

ngan 

Karier 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Pengembangan 

Karier (X) 

Kinerja (Y) 

Data Primer 

(Observasi, 

Kuesioner, 

Wawancara) 

Data 

Sekunder 

(Studi, 

Dokumentasi, 

Studi 

Kepustakaan) 

Gainer Frisky 

Lakoy 

menyatakan 

bahwa 

pengembangan 

karier 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai di 

badan 

penanggulangan 

bencana daerah 

provinsi 

sulawesi utara 

 

3. Angga 

Rahyu 

Shaputra, 

Pengaruh 

Pengemba

ngan 

Pengembangan 

Karier (X) 

Kinerja (Y) 

Data Primer 

(Observasi, 

Kuesioner, 

Angga Rahyu 

Shaputra, Susi 

Hendriani 

menyatakan 
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Susi 

Hendriani 

(2015) 

Karier 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Wawancara) 

Data 

Sekunder 

(Studi, 

Dokumentasi, 

Studi 

Kepustakaan) 

bahwa 

pengembangan 

karier 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai di PT. 

Bank Rakyat 

Indonesia 

(persero) Kantor 

Wilayah 

Pekanbaru 

 

4. Ita 

Rifiani 

Permatas

ari (2006) 

Pengaruh 

Pengemba

ngan 

Karier 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Pengembangan 

Karier (X) 

Kinerja (Y) 

Data Primer 

(Observasi, 

Kuesioner, 

Wawancara) 

Data 

Sekunder 

(Studi, 

Dokumentasi, 

Studi 

Kepustakaan) 

Ita Rifiani 

Permatasari 

menyatakan 

bahwa 

pengembangan 

karier 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai di PT. 

Telkom Malang 

 

 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Telah umum dimaklumi bahwa kehidupan berkarya digunakan oleh 

sumber daya manusia tidak hanya memuaskan kebutuhan material saja, akan 

tetapi juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan lainnya seperti yang bersifat 

mental, psikologikal, sosial dan spiritual dalam perusahaan, dan salah satu 

berkembangnya karier pekerjaan seseorang di suatu perusahaan. Hal ini senada 

dengan yang disebutkan oleh Menurut Dubrin (Mangkunegara, 2013: 77) 

mengatakan bahwa. “Pengembangan Karier adalah aktivitas kepegawaian yang 
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membantu pegawai-pegawai merencanakan karier masa depan mereka 

diperusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat 

mengembangkan diri secara maksimum’’ 

Sedangkan menurut Soetjipto yang dikutip oleh Sutrisno (2009: 176) 

menyatakan bahwa “Pengembangan karier adalah berkaitan dengan penyusunan 

jalur karier yang merupakan urutan posisi (jabatan) yang memungkinkan diduduki 

oleh seseorang pegawai mulai dari tingkatan terendah hingga tingkatan teratas 

dalam struktur organisasi.’’ 

Penghasilan atau gaji merupakan hasil yang diperoleh sebagai 

kontraprestasi dari pekerjaan yang telah diyakini secara mendasar bagi sebagian 

besar perusahaan sebagai daya tarik utama, puas atau tidak seseorang dalam 

bekerja tentunya berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban 

seseorang untuk bertindak. Hal ini sebagai mana yang di sebutkan oleh Widodo 

(2015: 53) menyatakan bahwa “Pengembangan karier adalah serangkaian aktivitas 

sepanjang hidup yang berkontribusi pada eksplorasi, pemantapan keberhasilan 

dan pemenuhan karier seseorang.” Berdasarkan dari definisi menurut para ahli 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa. Pengembangan karier adalah serangkaian 

aktivitas sepanjang hidup pegawai diorganisasi mengembangkan diri di posisi 

(jabatan) yang diduduki oleh seseorang pegawai mulai dari tingkatan terendah 

hingga tingkatan teratas. 

Menurut Tohardi yang dikutif oleh Sutrisno (2009: 168) mengatakan 

bahwa “Ada lima faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya karier seseorang 

pegawai. Untuk itulah kelima faktor tersebut harus dikelola oleh pegawai dengan 
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baik, bila pegawai yang bersangkutan ingin meraih karier yang lebih tinggi”. 

Kelima faktor tersebut diantaranya: 

1.  Sikap atasan dan rekan kerja 

Orang yang berprestasi dalam bekerja, namun tidak dipakai oleh atasan 

atau rekan sekerja, maka orang yang demikian tidak akan mendapat 

dukungan untuk meraih karier yang lebih baik. 

2.  Pengalaman 

Pengalaman dalam konteks ini dapat berkaitandengan tingkat golongan 

seorang pegawai, walau hal ini sampai sekarang masih tetap 

diperdebatkan.pegawai baru yang bekerjanya lebih baik dari pegawai lama 

dalam hal ini pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaannya. 

3.  Kualifikasi Pendidikan 

Faktor kualifikasi pendidikan biasanya menjadi syarat untuk duduk di 

suatu jabatan.  

4.  Prestasi 

Prestasi yang baik tentunya merupakan usaha yang kuat dari dalam 

seseorang walaupun karena keterbatasan pendidikan, pengalaman dan 

dukungan rekan kerja dalam pekerjaanya.  

 Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Kinerja Pegawai dan 

Pengembangan Karier Pegawai dapat diambil kesimpulan, bahwa yang menjadi 

tolak ukur dalam naik atau tidaknya karier seorang pegawai untuk menempati 

jabatan yang diinginkan hal ini sesuai dengan kemampuan dan kinerja untuk 

memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 
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Selanjutnya terdapat teori yang secara definitif menggambarkan Kinerja 

memengaruhi terhadap karier yang ditulis oleh Kasmir (2016: 157) sebagai 

berikut: “Faktor-faktor yang mempengaruhi karier adalah kinerja, motivasi kerja, 

komitmen, kepuasan kerja, kedisiplinan, kompensasi, loyalitas, pendidikan dan 

pelatihan, kepemimpinan, upaya kerja, dan semangat kerja.’’ 

Menurut Sugiyono (2012: 89). “Kerangka berfikir merupakan sintesa 

tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan yang selanjutnya di analisis secara kritis dan sistematis sehingga 

menghasilkan hubungan antara variabel yang di teliti.’’ 

 “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya”. (Mangkunegara, 2009: 67) 

“Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja 

seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara 

keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya 

secara konkrit dan dapat diukur dibandingkan dengan standar yang telah 

ditentukan”. (Sedarmayanti, 2011: 260) 

 

Kinerja membahas tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari 

pekerjaan tersebut (Wibowo, 2010: 7)                                                                          

“Kinerja Pegawai atau defisi kinerja atau performance sebagai hasil kinerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu 

organisasi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, sesuai dengan 

kewewenangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika”. Moeheriono (Rosyida, 

2010: 11) 

 

Berdasarkan definisi menurut para ahli diatas, disimpulkan bahwa. Kinerja 

adalah sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara kualitas dan 
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kuantitas yang dicapai oleh suatu pegawai dalam tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan, secara konkrit harus ditunjukan buktinya sehingga tujuan suatu 

organisasi yang bersangkutan dapat tercapai. Seperti yang disebutkan oleh 

Mangkunegara (2013: 75), bahwa faktor-faktor kinerja yang perlu dinilai adalah 

sebagai berikut: 

1. Kualitas kerja 

2. Kuantitas kerja 

3. Dapat diandalkan 

4. Sikap 

 Dari teori dua hal manajemen sumber daya manusia tersebut diatas, maka 

dengan dilakukannya penelitian ini dapat mengetahui pengaruh pengembangan 

karier terhadap kinerja pegawai. Ditetapkan bahwa pengaruh pengembangan 

karier sebagai variable X terhadap kinerja pegawai sebagai variable Y. 

 Agar penelitian ini mudah dalam pelaksanaannya serta dapat dipakai 

sebagai bahan acuan dalam perumusan hipotesis, digambarkan bentuk kerangka 

pemikiran berupa dua buah kotak yang saling berhubungan satu dengan lainnya. 
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Gambar 2.2 

Kerangka pemikiran pengaruh Pengembangan Karier Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Klinik Baiturahman Garut 

 

 

 

2.3  Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran diatas, maka guna 

memperjelas analisis terhadap masalah yang akan diteliti penulis mengemukakan 

hipotesis sebagai berikut yaitu “Pengembangan Karier berpengaruh signifikan 

Terhadap Kinerja Pegawai”. 

(Variabel X) 

Pengembangan Karier 

 

1. Jalur Karier 

Tradisonal 

 

2. Jalur Karier 

Inovatif 

 

 

 

Sutrisno (2009: 176) 
 

(Variabel Y) 

Kinerja 

 

1. Hasil Kerja Secara 

Kuantitas 

2. Hasil Kerja Secara 

Kualitas 

3. Sikap 

 

 

   Mangkunegara (2009: 67) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 3.1 Metode yang Digunakan 

Metode penelitian merupakan suatu cara penulis dalam menganalisis data. 

Menurut Sugiyono (2014: 11) mengatakan bahwa “Penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif asosiatif 

yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian serta 

membuat prediksi untuk mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah 

yang dipecahkan serta untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, 

dengan bentuk hubungan kausal yaitu hubungan yang menunjukkan sebab akibat. 

Jadi, di sini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel 

dependen (dipengaruhi). 

Dalam penelitian ini dilakukan metode pengumpulan data, mengolah dan 

menganalisis serta menarik kesimpulan dari data-data mengenai bagaimana 

kinerja terhadap pengembangan karier. 

3.1.1 Analisis Data 

a. Statistik Deskriptif 

 Menurut Sugiyono (2014 : 169) Statistik Deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang 
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dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan 

Statistik Deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada 

sampel, maka analisis dapat menggunakan Statistik Deskriptif maupun 

Inferensial. Statistik Deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin 

mendeskriptifkan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila penelitian ingin membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan 

adalah Statistik Inferensial. 

b. Statistik Inferensial 

Menurut Sugiyono (2014 : 170) Statistik Inferensial, adalah teknik statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk 

populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi 

yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara 

random. 

Statistik ini disebut Statistik Probabilitas, karena kesimpulan yang 

diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat 

peluang (probabilitas). Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan 

diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran 

(kepercayaan) yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Bila peluang kesalahan 

5% maka taraf kepercayaan 95%, bila peluang kesalahan 1%, maka taraf 

kepercayaannya 99%. Peluang kesalahan dan kepercayaan ini disebut dengan taraf 

signifikansi. Pengujian taraf signifikansi dari hasil suatu analisis akan lebih 

praktis bila didasarkan pada tabel sesuai teknik analisis yang digunakan.  
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3.1.2 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 Menurut Sugiyono (2014: 90), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Populasi dalam penelitian obyek yang diteliti dalam hal ini adalah  

pegawai Klinik Baiturrahman Garut, dari data yang diperoleh yang dijadikan 

populasi yaitu jumlah pegawai yang bekerja di Klinik Baiturrahman Garut yang 

berjumlah 63 orang per tanggal 15 Januari 2017. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2014 : 91) “Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Sedangkan Sampling adalah 

teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2014 : 91). 

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil dengan menggunakan 

sampel jenuh, maka penulis mengambil sampel dari seluruh populasi yang 

berjumlah 63 pegawai yang bekerja di Klinik Baiturrahman Garut. Hal ini 

mengacu pada pendapat Arikunto (2006: 134) yang mengemukakan bahwa 

apabila subyek penelitian kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semuanya, 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

3.1.3  Skala Pengukuran  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Skala Likert. Menurut Sugiyono 

(2017:93) “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang tetang fenomena social”. Dengan skala likert, 
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maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau  pertanyaan. 

Teknis analisis skala likert: 

1. Menentukan penilaian untuk setiap pilihan, dari setiap jawaban diberi nilai. 

Dimana dalam pemberian nilai ditentukan berdasarkan skala penilaian, yaitu 

Skala Likert. 

Tabel 3.1 

Skala Model Likert 

 

Alternatif Jawaban Bobot Nilai 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Cukup Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

     Sumber: (Sugiyono, 2017:93) 

 

2. Menghitung skor nilai untuk setiap item pernyataan dengan cara 

perhitungan sebagai berikut: 

Skor = Bobot Nilai x Frekuensi 

3. Nilai terendah dan nilai tertinggi  

a. Dalam hal ini nilai terendah = Jumlah responden yaitu 63 orang. Maka 

nilai terendah adalah 63. 
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b. Sedangkan nilai tertinggi, jumlah responden dikalikan dengan bobot 

nilai tertinggi, yaitu 63 x 5 = 315 

4. Menentukan jarak interval dari nilai terendah sampai nilai tertinggi sehingga 

didapat 5 kategori penilaian. Jarak interval dapa dilakukan dengan cara 

perhitungan sebagai berikut: 

JI =  
       

 
 

JI = 
        

 
  

     = 50 (Jarak interval untuk penilaian ini adalah 50)  

Keterangan: 

JI  = Jarak Interval  

   = Nilai Tertinggi 

   = Nilai Terendah 

Dengan demikian kategori penilaiam umtuk setiap item pernyataan dari 

peniaian terhadap variabel yang diteliti adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kategori Nilai 

Jarak Interval Kategori 

263-312 Sangat Baik 

213-262 Baik 

163-212 Cukup Baik 

113-162 Tidak Baik 

63-112 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah 
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3.2 Operasionalisasi Variabel  

 Menurut Sugiyono (2014: 63) menyatakan bahwa “Variabel penelitian 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.” Untuk mempermudah pemahaman, perlu dijelaskan konsep 

variabel penelitian sebagai berikut: 

1. Variabel Bebas ( Independent Variable ) 

Variabel ini disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas 

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas 

(X) dalam hal ini adalah Pengembangan Karier Pegawai. Sugiyono (2014: 

39) 

2. Variabel Terikat ( Dependent Variable ) 

Sebagai variabel Output, kriteria, konsekuen, Dalam Bahasa Indonesia 

sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

Dalam hal ini variabel terikat (Y) adalah Kinerja Pegawai. Sugiyono 

(2014: 40) 

 Adapun variabel dan indikator masing-masing disajikan dalam Tabel 3.1 

operasionalisasi variabel penelitian, sebagai berikut: 
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Tabel. 3.3 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala 

X 

(Pengemb

angan 

Karier) 

 

Pengembangan karier adalah 

berkaitan dengan penyusunan 

jalur karier yang merupakan 

urutan posisi (jabatan) yang 

memungkinkan diduduki oleh 

seseorang pegawai mulai dari 

tingkatan terendah hingga 

tingkatan teratas dalam 

struktur organisasi. Menurut 

Soetjipto yang dikutif oleh 

Sutrisno (2009: 176) 

1. Jalur karier 

Tradisional 

a.Promosi/Kenaikan 

jabatan   

b.Pengetahuan 

pekerjaan 

c.Transfer/ perpindahan 

pada jabatan yang 

sama 

d. Kualitas pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

2. Jalur karier 

inovatif 

 

a.Demosi Jabatan 

kearah jabatan yang 

rendah 

b.Mutasi/pemindahan 

tempat kerja ke 

tempat kerja lain 

dengan jabatan yang 

sama 

Y 

(Kinerja) 

Kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang 

karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan 

kepadanya. Menurut 

Mangkunegara (2009 : 67) 

1. Hasil kerja              

secara 

Kuantitas 

a. Ketepatan      kerja 

b. Ketelitian 

kerja 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

2. Hasil kerja 

secara 

Kualitas 

a. Melaksanakan 

intruksi 

b. Rajin bekerja 

3. Sikap a. Pelayanan efektif dan 

efisien 

b.Bekerja sesuai dengan 

harapan 
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3.3. Sumber dan Cara Penentuan Data 

Untuk mendapatkan suatu data serta informasi yang diperlukan dalam 

penulisan ini dilakukan dengan cara yang bisa dijadikan dasar untuk memecahkan 

masalah. 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis-jenis Data  

a. Data primer merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau 

sumber pertama di lapangan, yaitu pihak-pihak yang mempengaruhi 

tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi perusahaan yang erat 

kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Adapun pihak yang akan 

membantu informasi tersebut adalah Klinik Baiturahman Garut.  

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder. Data sekunder kemudian dikategorikan menjadi dua, 

yaitu: 

a) Internal Data, yaitu tersedia tertulis pada sumber data Perusahaan.  

b) Eksternal Data, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain. 

2. Macam-macam Data 

a. Data yang berhubungan dengan pengembangan karier 

b. Data yang berhubungan dengan kinerja. 

c. Data yang ada kaitannya dengan pengaruh pengembangan karier terhadap 

kinerja. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library research) adalah penelitian ini dilakukan 

dengan cara mempelajari, meneliti, dan menelaah meliputi buku-buku, 

teks, serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan masalah 

yang dibahas. 

2. Penelitian Lapangan (Field research) adalah penelitian yang dilakukan 

dengan cara menghubungi langsung ke perusahaan yang diperoleh dengan 

cara: 

a. Kuesioner (Angket). Menurut Sugiyono (2014: 162) “Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan penulis kepada 

responden untuk jawabannya”. Dalam hal ini penulis memperoleh data 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden di Klinik Baiturahman Garut untuk menjawabnya.  

b. Observasi. Menurut Sugiyono (2014: 166) “Observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan”. Dalam hal ini penulis 

melakukan proses pengamatan pada pegawai Klinik Baiturahman 

Garut 
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c. Wawancara atau interview. Menurut Sugiyono (2014: 166) 

“Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan 

jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.” Dalam hal ini 

penulis melakukan pengumpulan data dan informasi dengan cara tanya 

jawab dan pertanyaan pada pegawai Klinik Baiturahman Garut. 

 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

Untuk memperoleh hasil penelitian, diperlukan adanya sebuah 

perancangan untuk melakukan analisa pada data yang telah dikumpulkan. Selain 

itu, diperlukan adanya pengujian pada hipotesis yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Berikut penjelasan masing-masing mengenai rancangan analisis dan 

uji hipotesis. 

3.5.1 Rancangan Analisis 

 

 Validitas dan Reabilitas menurut Sugiyono (2014: 137): “Validitas adalah 

alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid dan dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan Reliabel 

adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang 

sama, akan menghasilkan data yang sama.” “Dengan menggunkan instrument 

penelitian yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan 

hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel.”  
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1. Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Kuesioner (instrument) yang akan digunakan pada penelitian, diuji dengan 

uji Validitas dan Reliabilitas instrument terlebih dahulu untuk menghasilkan 

instrumen yang valid dan reliable. Menurut Sugiyono (2014: 141) “Validitas 

adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan 

mampu mengukur apa yang akan diukur”. Teknik pengukuran skor atau nilai yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah memakai skala likert.  Menurut Sugiyono 

(2014: 107) “Skala Likert adalah skala psikometrik yang umum digunakan dalam 

kuesioner. Skala Likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik 

tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan”. 

Adapun Langkah-langkah menguji validitas dapat dijelaskan dengan 

penentuan skor dari setiap pernyataan dalam alternatif jawaban yang berbeda, 

untuk keperluan analisa kuantitatif, maka jawaban diberi skor sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Skor Jawaban Responden 

1. Sangat Setuju 5 

2. Setuju 4 

3. Cukup Setuju 3 

4. Tidak Setuju 2 

5. Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber: Sugiyono, (2014:107) 

Instrumen yang valid yaitu alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil penelian yang valid bila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek yang diteliti.  
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Pengujian validitas instrumen menggunakan analisis item, yaitu 

mengkolerasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap 

skor butir. Koefisien korelasi yang digunakan dalam koefisien korelasi Pearson 

Product Moment. 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono (2014: 248) 

Dimana: 

r = koefisien korelasi 

n = jumlah responden  

x = Variabel bebas 

y = Variabel terikat 

(∑ x
2
) = Jumlah kuadrat pengamatan variabel X 

(∑ x)
2  

= Kuadrat jumlah pengamatan variabel X 

(∑ y
2
) = Jumlah kuadrat pengamatan variabel Y 

(∑ y)
2 

= Kuadrat jumlah pengamatan variabel Y 

(∑ xy)
 
= jumlah hasil kali variabel X dan Y 

Analisis faktor yang dilakukan dengan cara mengkorelasikan jumlah skor 

faktor skor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,317 (lihat 

tabel r product moment dengan ketentuan n - 2 dimana n -2: sampel di kurangi 2 

dan α: tarap kesalahan (10%) ke atas maka faktor tersebut merupakan contruct 

yang kuat. Jadi berdasarkan analisis faktor itu dapat disimpulkan bahwa instrumen 

tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik. 

𝒓𝒙𝒚 =
           𝐧   𝑿.𝒀 −   𝑿 .   𝒀 

 {𝒏  𝟐 −  }𝟐  . {𝒏  𝟐 −   𝒀 𝟐 }𝒀𝑿  𝑿
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Selanjutnya apakah setiap butir dari instrumen itu valid atau tidak valid 

dapat diketahui dengan mengkorelasi antara skor butir dengan skor total (Y). bila 

jumlah korelasi tersebut dibawah 0,317 maka dapat disimpulkan bahwa butir 

instrumen tersebut tidak valid, sehingga diperbaiki atau dibuang. Dan apabila 

lebih dari 0,317 maka dapat dinyatakan valid (Sugiyono 2014: 143). 

Tabel 3.5 

Pedoman Untuk Interpretasi 

Koefisien Korelasi Person Product Moment 

Dengan tingkat kesalahan 10 % 

Besar Koefisien Keterangan 

≥ 0,317 Instrumen Valid 

≤ 0,317 Instrumen Tidak Valid 

Sumber: Sugiyono (2014: 369) 

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Sedangkan Reliabilitas adalah ketepatan suatu alat ukur, dimana apakah 

suatu alat ukur tersebut cukup akurat, stabil dan konsisten dalam mengukur apa 

yang ingin diukur (Nazir, 1999: 162). Dengan menggunakan instrumen yang valid 

dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan 

menjadi valid (syah) dan reliabel (dapat dipercaya). Untuk pengumpulan data 

penelitian dilakukan uji reliabilitas instrument. 

Mencari reabilitas instrumen yang skornya bukan 0-1, tetapi merupakan 

rentangan antara beberapa nilai, misalnya 0-10 atau 0-100 atau bentuk skala 1-3, 

1-5, atau 1-7, dan seterusnya dapat menggunakan koefisien alpha (a) dari 

Cronbach. Rumusan adalah seperti berikut: 
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α =
  𝑥     − 

  𝑥  

𝑛
𝑛

 

 

         

 

           (Sumber: Umar, 2003:96) 

Dimana: 

ri 1 = Reabilitas Instrumen  

k = Banyaknya butir pertanyaan  

  
  = Varian total 

  
 
 

 = Jumlah varian butir 

Umar (2003:96), mengemukakan bahwa langkah-langkah dalam uji 

reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach adalah sebagai berikut: 

1. Mengisi tabulasi jawaban hasil kuesioner, dengan menentukan jumlah A 

dan B, dengan catatan: A = Jumlah data butir, dan B = Jumlah data tiap 

butir yang dikuadratkan. 

2. Mencari nilai varian tiap butir, dengan menggunakan rumus seperti 

berikut:  

 

 

 

Dimana: 

n = jumlah responden 

x = nilai skor yang dipilih (total nilai dari nomer-nomer butir pertanyaan) 

𝑟𝑖1 =  
k

𝑘 − 1
  1 =

 𝑎
 
𝑏

𝑎
 
1

  

 



60 
 

 
 

3. Menjumahkan hasil dari hasil tiap-tiap varian butir, dengan menggunakan 

rumus seperti berikut : 

 

4. Menghitung nilai varian total dengan menggunakan rumus seperti berikut: 

 

 

 

Dimana: 

   
  = Varian total 

 Y = Jumlah skor tiap butir 

 y
2 

= Skor total 

 n = Jumlah responden 

5. Memasukan nilai varian butir dan varian total pada rumus Alpha Cronbach. 

 

Menurut Kuncoro (2013:14) Nilai alpha yang dihasilkan tinggal 

ditafsirkan sesuai dengan kriteria pembanding yang digunakan. Sebagai tafsiran 

umum, jika nilai reliabilitas ≥0,600 dapat dikatakan bahwa instrumen yang 

digunakan sudah reliable. 

Tabel 3.6 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi 

Alpha Cronbach 

Besar koefisien Keterangan 

<0,600 Instrumen tidak reliable 

≥0,600 Instrumen Reliabel 

Sumber: Kuncoro (2013:181) 

 

 𝑎 =𝑏
   𝑎   

   + 𝑎   
  

+⋯𝑎 𝑛 
    

𝑎𝑖
 =

 𝑦     − 
  𝑦  

𝑛
𝑛
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3.5.2 Uji Hipotesis 

 Uji Hipotesis digunakan mengetahui apakah variabel bebas X (Karier) 

mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas Y (Kinerja). Pengujian ini 

menggunakan hipotesis nol dan hipotesis alternative sebagai berikut: 

Ho = Terdapat Pengaruh yang signifikan Pengembangan Karier terhadap 

Kinerja pada pegawai Klinik Baiturahman Garut.  

Jika t hitung < t table, maka Ho diterima dan H1 ditolak. 

H1 = Tidak terdapat Pengaruh signifikan Pengembangan Karier terhadap 

Kinerja pada pegawai Klinik Baiturahman Garut.  

Jika thitung >ttabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

 Untuk menguji signifikan antar variabel independent terhadap variabel 

dependen, maka dalam perhitungannya digunakan rumus sebagai berikut: 

 =  
√ −  

√ −   
 

Sugiyono (2014:214) 

 

Dimana: 

r = Koefisien Korelasi  

r
2
 = Koefisien Determinasi 

n = Banyaknya Sampel  

 

3.5.2.1   Uji Koefisien dan Determinasi 

 Menurut Hasan (2006: 112) Koefisien determinasi angka atau indeks yang 

digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan sebuah variabel atau lebih 
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(variabel bebas, X) terhadap Variasi (naik/turunya) variabel yang lain (variabel 

terikat, Y). 

Dihitung koefisien determinasinya, hal ini digunakan untuk mengukur 

besarnya prosentase kontribusi penentu variabel X dan mempengaruhi variabel Y. 

Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (r) dengan 

rumus: 

 

 

Dimana: 

KD = Koefisien Determinasi 

   = Koefisien korelasi 

 

3.5.2.2   Regresi Linear Sederhana 

 Menurut Sugiyono (2014: 218) menjelaskan bahwa analisis regresi adalah 

sebagai berikut: “Analisis regresi adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu antara variabel 

bergantung  (dependent variable), dengan variabel bebasnya (independent 

variable) dengan maksud bahwa dari hubungan tersebut dapat memperkirakan 

(memprediksi) besarnya dampak kuantitatif yang terjadi perubahan suatu 

kejadian terhadap kejadian lainnya.” 

 

 

                                      Sumber: Sugiyono (2014: 218) 

Kd = 𝒓𝟐 x 100% 

Y = a + bX 
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 Dimana nilai a dan b dicari terlebih dahulu dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Dimana: 

X = Risk Based Capital 

Y = Tingkat Profitabilitas 

n = Banyaknya sampel 

a = Konstanta Intersepsi 

b = Angka arah atau koefisien regresi variabel independent 

3.5.2.3 Uji t (Persial) 

Uji hipotesis dengan t test digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai t hitung adalah sebagai 

berikut: 

 

t hitung  =   
21

2

r

nr




 

Sumber: Sugiyono (2017:184) 
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Dimana:  

   t = Besarnya         sebagai perbandingan        

r = Koefisien korelasi antara X dan Y 

n = Jumlah responden 

Menurut Ghazali (2012:98) uji beda t-test digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

secara persial. 

Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai probabilitias signifikan > 0,05, maka hipotesis ditolak mempunyai 

arti bahwa variabel independen  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2. Jika nilai probabilitas signifikan < 0,05, maka hipotesis diterima. Hipotesis 

tidak dapat ditolak mempuyai arti bahwa variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Kelahiran klinik baiturrahman Garut diprakarsai oleh Ir. H. Ernan 

Darmawan B selaku ketua yayasan baiturrahman, dengan pengelolaan awalnya 

diserahkan kepada dr. H. Tenni Sesewara Rifai, M. Kes. (2008-2012) kemudian 

dilanjutkan oleh dr. Firman Mardianan Herlambang (2012-2015 awal), dan 

sekarang (per 26 januari 2015) pengelolaan diemban oleh dr. Hj. Thia Silviana, 

M.M.  

Pendirian klinik baiturrahman dimaksudkan sebagai upaya yayasan untuk 

memberikan pengabdian bagi masyarakat Garut, khususnya yang berkaitan 

dengan program pelayanan kesehatan. Klinik Baiturrahman sendiri mulai 

beroperasi pada tanggal 10 Desember 2008, dengan fasilitas yang diberikan 

awalnya berupa pelayanan rawat jalan, instalasi gawat darurat, dan instalasi 

farmasi. Seiring dengan perkembangan, pelayanan ditingkatkan kerawat inap, 

laboratorium, dan apotek. Selanjutnya pada tahun 2013 klinik Baiturrahman sudah 

memiliki mobil Ambulance dan unit KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) sudah mulai 

bisi melayani pasien. 
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4.1.1.1 Visi, Misi, dan Moto Klinik Baiturrahman Garut 

1. Visi 

“Mewujudkan Rumah Sakit Swasta yang berkualitas, profesional, mandiri, dan 

terjangkau di wilayah Kabupaten Garut pada tahun 2019” 

2. Misi 

“Memberikan kualitas pelayanan kesehatan terpadu dan terbaik kepada seluruh 

lapisan masyarakat, Memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau, 

menyediakan fasilitas kesehatan yang lengkap” 

3. Moto 

“Melayani Dengan Ilmu dan Amal” 

4.1.2 Aspek Kegiatan Usaha 

Menurut WHO (World Health Organization), klinik adalah bagian integral 

dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan 

paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan 

penyakit (preventif) kepada masyarakat. Klinik 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 dan 

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

merupakan tugas sekaligus fungsi dari Klinik, yaitu: 
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1. Melaksanakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis. 

2. Melaksanakan pelayanan medis tambahan, pelayanan penunjang medis 

tambahan 

3. Melaksanakan pelayanan rujukan kesehatan. 

4. Melaksanakan pelayanan kedokteran gigi. 

5. Melaksanakan pelayanan penyuluhan kesehatan. 

6. Melaksanakan pelayanan rawat jalan atau rawat darurat dan rawat tinggal 

(observasi). 

7. Melaksanakan pelayanan rawat inap. 

8. Melaksanakan pelayanan administratif. 

9. Membantu penelitian dan pengembangan kesehatan. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi 

Dalam sebuah perusahaan, struktur organisasi mempunyai peranan sangat 

penting karena dengan adanya struktur organisasi setiap pegawai akan mengetahui 

posisinya dalam perusahaan, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan. Struktur organisasi Klinik 

Baiturrahman Garut, berbentuk organisasi lini terbentuk dengan adanya kesatuan 

komando atau perintah dari atasan dan bawahan hanya mempunyai satu atasan 

langsung tidak ada staff atau pemimpin. 
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4.1.3.1 Gambar Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Klinik Baiturrahman Garut, 2019 
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4.1.3.2 Uraian Pekerjaan 

1. Direktur 

Tanggung Jawab: 

a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan klinik serta kinerja operasional 

dan keuangan klinik. 

b. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi klinik. 

c. Bertanggungjawab dan melapor pelaksanaan tugas kegiatan Klinik kepada 

Ketua Yayasan. 

Wewenang Pekerjaan: 

a. Mengelola Klinik Baiturrahman Garut. 

b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan. 

c. Menetapkan standar operasional prosedur dan standar mutu tiap bidang / unit 

pelayanan di lingkungan klinik. 

d. Mengusulkan Program Kerja dan Rencana Anggaran Klinik tahunan kepada 

Yayasan. 

e. Bertindak sebagai pengguna anggaran/ordonatur berdasarkan Program Kerja 

dan Rencana Anggaran Klinik yang telah disyahkan Yayasan. 

f. Mengusulkan pengadaan kebutuhan karyawan/tenaga kerja kesehatan dan non 

kesehatan kepada Yayasan. 

g. Mengusulkan pengisian/mutasi pejabat untuk jabatan struktural level 

manajemen Asisten Manajer ke atas untuk ditetapkan Yayasan. 

h. Pemindahan/mutasi dan menetapkan untuk jabatan Kepala Seksi dan sederajat 

serta karyawan bukan pejabat dalam lingkup Klinik dengan keputusan direktur. 
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i. Menerbitkan/menetapkan surat keputusan pemutusan hubungan kerja karyawan 

mulai dari level pajabat Kepala Seksi dan sederajat setelah diketahui yayasan. 

j. Mengusulkan pejabat/petugas sebagai Bendahara Klinik untuk ditetapkan 

Yayasan. 

k. Menunjuk dan menetapkan pejabat/petugas sebagai Pemegang Uang Muka 

Kerja dan Kasir sesuai dengan kebutuhan dan urgensinya, dengan keputusan 

Direktur Klinik. 

l. Pemberian saran dan informasi kepada Yayasan tentang kegiatan pelayanan 

kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan. 

Tugas Pokok: 

a. Memimpin penyelenggaraan aktivitas pengelolaan Klinik. 

b. Pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

c. Koordinasi dengan instansi terkait di wilayah Garut. 

d. Pembinaan sumber daya manusia (SDM) Klinik. 

e. Menyusun Program Kerja dan Rencana Anggaran Klinik tahunan. 

f. Melaksanakan tentang perijinan untuk kepentingan Klinik sesuai dengan 

Undang-undang atau Peraturan Pemerintah. 

g. Menyusun rencana stategi jangka pendek dan jangka panjang klinik demi 

tercapainya visi misi klinik. 

h. Melaksanakan tata laksana administrasi, pembukuan, dan perpajakan. 

i. Melaksanakan pemeliharaan aset yang dikelola oleh Klinik. 

j. Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada Yayasan. 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dari Yayasan. 
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2. Ketua Komite Medik 

Wewenang Pekerjaan: 

a. Memberikan saran kepada direktur Klinik Baiturrahman/kepala bidang 

pelayanan medik 

b. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medik 

c. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan etik kedokteran 

d. Menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan 

oleh semua kelompok staf medis di Klinik Baiturrahman 

Tugas Pokok: 

a. Membantu direktur Klinik Baiturrahman menyusun standar pelayanan medis 

dan memantau pelaksanaannya 

b. Melaksanaan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi 

c. Mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis 

d. Membantu direktur menyusun medical staff bylaws dan memantau 

pelaksanaannya 

e. Membantu direktur Klinik Baiturrahman menyusun kebijakan dan prosedur 

yang terkait dengan mediko-legal 

f. Membantu direktur Klinik Baiturrahman menyusun kebijakan dan prosedur 

yang terkait dengan etiko-legal 

g. Melakukan koordinasi dengan kepala bidang pelayana medik dalam 

melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf 

medis 
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h. Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian 

dan pengembangan dalam bidang medis 

i. Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis antara lain melalui 

monitoring dan evaluasi penggunaan obat, farmasi dan terapi, ketepatan, 

kelengkapan dan keakuratan rekam medis, tissue review, mortalitas dan 

morbiditas, medical care review/peer review/audit medis melalui pembentukan 

sub komite – sub komite 

j. Membuat penjadwalan dan mengkoordinasikan jadwal/shift dokter setiap 

bulannya. 

k. Menyusun program kerja komite medik. 

l. Menyusun laporan komite medik secara periodik. 

Wewenang Pekerjaan: 

a. Memberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis 

b. Memberikan pertimbangan tentang rencana pengadaan, penggunaan dan 

pemeliharaan peralatan medis dan penunjang medis serta pengembangan 

pelayanan medis 

c. Monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan medis sesuai 

yang tercantum di dalam tugas komite medis 

d. Monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran di 

Klinik Baiturrahman 

e. Melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi 

antara kelompok staf medis 
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f. Membentuk Tim Klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus 

pelayanan medik yang memerlukan koordinasi lintas profesi 

g. Memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara Klinik Baiturrahman dan 

faktultas kedokteran/kedokteran gigi/institusi pendidikan lain 

3. Manajer Administrasi Umum dan Keuangan 

Tanggung Jawab: 

a. Terselengaranya kegiatan administrasi umum, SDM, keuangan, kegiatan 

kerumahtanggaan dan Sintem Informasi Manajemen (SIM) Klinik 

b. Mengkoordinir semua kegiatan dan kebutuhan bidang administrasi, 

pembukuan, perpajakan, pelaporan, dan Sistem Informasi Manajemen 

c. Bertanggung jawab kepada Direktur Klinik. 

Wewenang Pekerjaan: 

Menilai kinerja, pemberian saran dan mengusulkan mutasi dan promosi 

bawahannya kepada Direktur Klinik. 

Tugas Pokok: 

a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan bidang administrasi umum dan keuangan 

b. Menyusun program kerja dan anggaran di bidang administrasi umum dan 

keuangan serta gabungan rencana anggaran tahunan klinik 

c. Mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana 

anggaran tahunan dan Rencana Operasional (RO) Klinik 

d. Melaksanakan pengawasan kegiatan administrasi umum, keuangan, 

pembukuan/akuntansi, perpajakan, SDM dan kerumahtanggaan 
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e. Melaksanakan pembinanaan dan evaluasi SDM bidang administrasi dan 

keuangan 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dari Pimpinan. 

4. Manajer Pelayanan 

Tanggung Jawab: 

a. Terselengaranya kegiatan di bidang pelayanan medis, pelayanan keperawatan, 

pelayanan penunjang medis, pelayanan kebidanan dan pelayanan farmasi. 

b. Mengkoordinir semua kegiatan dan kebutuhan bidang pelayanan medis, 

penunjang medis, pelayanan kebidanan dan pelayanan farmasi. 

c. Bertanggung jawab kepada Direktur Klinik. 

Wewenang Pekerjaan: 

a. Melakukan pemberian pelayanan medis. 

b. Menilai kinerja dan mengusulkan mutasi dan promosi bawahannya kepada 

Direktur Klinik. 

Tugas Pokok: 

a. Melaksanakan pemberian pelayanan di bidang kesehatan. 

b. Menyusun rencana pemberian pelayanan di bidang pelayanan medis, 

keperawatan, penunjang medis, dan farmasi. 

c. Menyusun program kerja dan anggaran di bidang pelayanan medis, 

keperawatan, penunjang medis, dan farmasi. 

d. Menjabarkan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan yang telah 

ditetapkan Kepala Klinik. 

e. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan. 
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f. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan. 

g. Melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di semua 

bidang pelayanan kesehatan. 

h. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan. 

i. Melaksanakan pembinanaan dan evaluasi SDM bidang pelayanan kesehatan. 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dari Pimpinan. 

5. Asisten Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan 

Tangung Jawab: 

a. Terselengaranya kegiatan administrasi umum, perkantoran dan 

kerumahtanggaan  

b. Mengkoordinir pelaksanaan administrasi umum, perkantoran dan 

kerumahtanggaan 

c. Bertanggung jawab kepada Manajer Administrasi Umum & Keuangan. 

Wewenang Pekerjaan: 

a. Menilai dan pemberian saran kinerja bawahannya kepada pimpinan 

b. Bertindak sebagai Pemegang Uang Muka Kerja, berdasarkan penunjukkan 

Direktur Klinik. 

Tugas Pokok: 

a. Melaksanakan administrasi Umum, perkantoran, kerumahtanggaan dan Sistem 

Informasi Manajemen 

b. Terselenggaranya kegiatan kerumahtanggaan, kegiatan inventarisasi aset tetap 

dan inventaris, pemeliharaan sarana/prasarana, dan kebersihan serta keamanan 

lingkungan klinik 
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c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana 

anggaran tahunan bidang Umum, kerumahtanggaan dan Sistem Informasi 

manajemen (SIM) 

d. Melaksanakan evaluasi dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen 

e. Penyiapan bahan rumusan kebijakan bidang umum dan perkantoran 

f. Menyusun laporan kegiatan umum dan sarana prasarana secara periodic 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dari Pimpinan. 

6. Asisten Manajer SDM 

Tangung Jawab: 

a. Terselengaranya kegiatan administrasi kepegawaian/SDM, dan kegiatan 

kehumasan 

b. Mengkoordinir pelaksanaan administrasi kepegawaian/SDM dan kehumasan 

c. Bertanggung jawab kepada Manajer Administrasi Umum & Keuangan 

Wewenang Pekerjaan: 

Menilai dan pemberian saran kinerja bawahannya kepada pimpinan. 

Tugas Pokok: 

a. Melaksanakan administrasi kepegawaian/SDM dan kehumasan meliputi 

identifikasi kebutuhan tenaga kerja, kegiatan inventarisasi, analisa, penilaian 

kinerja, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan evaluasi 

pelaksanaan tugas SDM serta administrasi SDM dan kehumasan lainnya. 

b. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran tahunan 

bidang SDM dan kehumasan 

c. Pembuatan daftar gaji karyawan 
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d. Menyiapkan bahan analisa kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan structural, 

penyusunan uraian pekerjaan dan persyaratan pekerjaan di lingkungan klinik 

e. Menyiapkan bahan rencana recruitment karyawan dan penempatan sesuai 

formasi kepegawaian 

f. Menyiapkan bahan penyusunan standar penggajian dan standar jasa pelayanan 

karyawan klinik 

g. Menyiapakan bahan pembinaan disiplin pegawai 

h. Menghimpun, mengolah dan menyusun data base dan system informasi 

kepegawaian 

i. Menyiapkan bahan tindak lanjut pengaduan masyarakat pengguna jasa klinik 

j. Mensosialisasikan Peraturan Perusahaan (PP) klinik 

k. Penyiapan bahan rumusan kebijakan bidang administrasi kepegawaian/SDM 

dan kehumasan 

l. Melaksanakan kegiatan kehumasan 

m. Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM 

n. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi SDM 

o.  Menyusun laporan kegiatan SDM dan kehumasan secara periodic 

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dari Pimpinan. 

7. Asisten 2 Manajer Keuangan 

Tangungjawab: 

a. Terselengaranya kegiatan administrasi keuangan, akuntansi, dan perpajakan 

b. Mengkoordinir pelaksanaan administrasi keuangan, akuntansi, dan perpajakan 

c. Bertanggung jawab kepada Manajer Administrasi Umum & Keuangan. 
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 Wewenang Pekerjaan: 

Menilai dan pemberian saran kinerja bawahannya kepada pimpinan. 

Tugas Pokok: 

a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran tahunan 

bidang keuangan 

b. Membuat rekapitulasi penyusunan program kerja dan anggaran tahunan klinik 

dan Rencana Operasional (RO) Klinik 

c. Membantu penyiapan bahan rumusan kebijakan bidang keuangan 

d. Menyusun dan mengawasi standar operasional prosedur dan mutu di bidang 

keuangan 

e. Melakukan penilaian kinerja di bidang keuangan 

f. Melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan klinik 

g. Melakukan pengkajian terhadap pola tariff pelayanan di lingkungan klinik 

h. Melaksanakan pengamatan dan pengendalian anggaran Klinik 

i. Melaksanakan verifikasi surat bukti keuangan sesuai ketentuan perbendaharaan 

j. Menyusun laporan keuangan secara perioidik 

k. Menyusun analisa keuangan untuk kepentingan informasi manajemen 

l. Melaksanakan pembinaan SDM bidang keuangan 

8.  Asisten Manajer Instalasi Farmasi 

Tanggung Jawab: 

a. Terselenggaranya kegiatan di bidang kefarmasian 

b. Bertanggung jawab kepada Manajer Pelayanan. 
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Wewenang Pekerjaan: 

a. Menilai kinerja dan pemberian saran bawahannya kepada pimpinan 

b. Merencanakan pemberian pelayanan di bidang kefarmasian 

c. Bertindak sebagai Pemegang Uang Muka Kerja, berdasarkan penunjukkan 

Direktur Klinik. 

Tugas Pokok: 

a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis kefarmasian 

b. Penyiapan bahan dan membantu penyusunan program kerja dan rencana 

anggaran tahunan bidang kefarmasian/apotek 

c. Menyusun dan mengawasi pelakasanaan standar operasional dan standar mutu 

di bidang kefarmasian 

d. Melaksanakan administrasi kegiatan Apotek/farmasi 

e. Pelaksanaan pemberian pelayanan, informasi dan konsultasi obat di Apotek 

f. Mengkoordinir penyelenggaraan tugas bidang farmasi 

g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kefarmasian/Apotek 

h. Melaksanakan pembinaan SDM Apotek 

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan program kerja Apotek secara periodic 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dari Pimpinan. 

9. Asisten Manajer Pelayanan Medis 

Tanggung Jawab: 

a. Terselenggaranya kegiatan di bidang pelayanan medis 

b. Bertanggung jawab kepada Manajer Pelayanan. 

Wewenang Pekerjaan: 
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a. Melakukan pemberian pelayanan medis 

b. Menilai kinerja dan mengusulkan mutasi dan promosi bawahannya kepada 

Manajer Pelayanan. 

Tugas Pokok: 

a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pelayanan medis 

b. Penyiapan bahan dan membantu penyusunan program kerja dan rencana 

anggaran tahunan bidang pelayanan medis 

c. Menyusun standar operasional prosedur dan standar mutu di bidang pelayanan 

medis 

d. Melakukan penyusunan biaya satuan di bidang pelayanan medis 

e. Mengkoordinir penyelenggaraan tugas bidang pelayanan medis 

f. Melaksanakan administrasi kegiatan pelayanan medis 

g. Menginventarisir permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan 

program kerja pelayanan medis 

h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan program pelayanan medis secara 

periodic 

i. Melaksanakan pembinaan SDM bidang pelayanan medis dan pengawasan 

fasilitas kesehatan klinik 

10. Asisten Manajer Penunjang Medis 

Tanggung Jawab: 

a. Terselenggaranya kegiatan di bidang pelayanan penunjang medis 

b. Bertanggung jawab kepada Manajer Pelayanan. 
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Wewenang Pekerjaan: 

a. Melakukan pemberian pelayanan di bidang penunjang medis 

b. Menilai kinerja dan mengusulkan mutasi dan promosi bawahannya kepada 

Manajer Pelayanan.  

Tugas Pokok: 

a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis berhubungan dengan penunjang 

medis 

b. Penyiapan bahan dan membantu penyusunan program kerja dan rencana 

anggaran tahunan bidang penunjang medis 

c. Menyusun dan mengawasi pelaksanaan standar operasional dan standar mutu 

di bidang penunjang medis 

d. Melakukan administrasi kegiatan penunjang medis 

e. Melakukan penyusunan biaya satuan pelayanan penunjang medis 

f. Mengkoordinir penyelenggaraan tugas bidang penunjang medis 

g. Menginventarisir permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan 

program kerja penunjang medis 

h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan program penunjang medis secara 

periodik 

i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian fasilitas kesehatan klinik yang 

berhubungan dengan penunjang medis 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dari Pimpinan 
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11. Asisten Manajer Keperawatan 

Tanggung Jawab: 

a. Terselenggaranya kegiatan di bidang pelayanan keperawatan 

b. Bertanggung jawab kepada Manajer Pelayanan. 

Wewenang Pekerjaan: 

a. Melakukan pemberian pelayanan di bidang keperawatan 

b. Menilai kinerja dan mengusulkan mutasi dan promosi bawahannya kepada 

Manajer Pelayanan.  

Tugas Pokok: 

a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pelayanan keperawatan 

b. Penyiapan bahan dan membantu penyusunan program kerja dan rencana 

anggaran tahunan bidang pelayanan keperawatan 

c. Melakukan pengkoordinasian penyusunan biaya satuan bidang pelayanan 

keperawatan 

d. Menyusun dan mengawasi pelaksanaan standar operasional prosedur dan 

standar mutu di bidang keperawatan 

e. Melaksanakan administrasi di bidang keperawatan 

f. Melakukan penilaian kinerja di bidang keperawatan 

g. Mengkoordinir penyelenggaraan tugas pekerjaan bidang pelayanan 

keperawatan 

h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian fasilitas pelayanan keperawatan 

i. Melaksanakan pembinaan SDM pelayanan keperawatan 
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j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang keperawatan 

secara periodic 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dari Pimpinan. 

12. Kasi Adum & Kerumahtanggaan 

Wewenang Pekerjaan: 

a. Mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugas urusan Rumah Tangga & 

Perlengkapan di lingkungan Klinik Baiturrahman. 

b. Mempertahankan, meningkatkan profesionalisme pelayanan, kebersihan dan 

keamanan dalam lingkungan Klinik Baiturrahman. 

Tugas Pokok: 

a. Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah 

ditentukan; 

b. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor, 

dan pemeliharaan barang-barang inventaris perusahaan ; 

c. Melakukan kegiatan urusan dalam kebersihan, sarana sandang, kendaraan 

(ambulance), perlengkapan, pergudangan non medis, tata usaha pengadaan 

barang dan jasa; 

d. Melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga 

dan daftar inventaris barang; 

e. Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada rekan 

kerja; 

f. Melaporkan hasil evalusi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada 

atasan; 
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g. Membuat laporan secara berkala ; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; 

i. Menciptakan dan menjaga terkait kebersihan setiap ruangan, meliputi : 

1) Pekerjaan Kebersihan Gedung 

a) Area Umum (Public Area) 

b) Area Pengguna atau kantor (Tenant Area) 

c) Area Pelayanan (Service Area) 

d) Area Sanitasi (Rest Room Area) 

e) Dinding Luar Gedung (Curtain Wall Cleaning) 

2) Kebersihan & Keindahan Lingkungan 

a) Kebersihan, penataan dan perawatan taman dan tanaman hias dalam 

pot (Gardening) 

b) Tanaman hias dalam ruangan (Indoor Plant) 

c) Kebersihan area parkir, jalan lingkungan, trotoar, pagar, dan selokan 

(Landscaping & Hardscaping) 

3) Kesehatan Lingkungan 

a) Perlengkapan hygiene & sanitary unit pada ruang sanitasi 

b) Hygiene & chemical treatment jaringan, saluran tata udara. dan 

saluran pembuangan air kotor 

c) Rodent, dan Terminate control 

4) Pengolahan Limbah (Waste Management) 

a) Penyediaan sarana & prasarana 
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b) Sistem, Jadwal, pelaksanaan pengumpulan dan pembuangan ke luar 

area (TPA) 

j. Melaksanakan dan memonitor akan keamanan di lingkungan pekerjaan 

termasuk area lahan parkir; 

k. Memilihara dan menjaga barang milik perusahaan; 

l. Bekerjama dengan dinas terkait apabila ada masalah keamanan yang tidak 

dapat dilakukan secara internal atau sudah terjadi perbuatan melanggar 

hukum 

m. Mentaati peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

13. Kasi Data & SIM 

Tanggung Jawab: 

Bertanggungjawab dalam pengelolaan data secara manual dan digital 

untuk melancarkan proses kerja sesuai dengan pasal 52 ayat 1 Undang-undang 

No.44 Tahun 2009. 

Tugas Pokok: 

a. Mengoptimalkan input data diseluruh ruangan baik itu Instalasi Rawat Inap, 

IGD, Instalasi Rawat Jalan dan Rekam Medis. 

b. Memfasilitasi input data diseluruh ruangan baik itu Instalasi Rawat Inap, IGD, 

Instalasi Rawat Jalan dan Rekam Medis 

c. Memfasilitasi prin-out data yang telah diinputkan melalui komputer Pimpinan, 

Keuangan, Administrasi umum dan Rekam Medis 

d. Melaksanakan training terhadap seluruh petugas yang akan melakukan input 

data Seluruh bagian yang mengikuti pelatihan 
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e. Melakukan konfirmasi system pada waktu 

f. Membuat rancangan pengembangan SIM-RS 

g. Uji fungsi setiap ada perbaikan aplikasi apakah sesuai dengan kondisi lapangan 

permintaan 

h. Maintenance seluruh peralatan SIM-RS setiap minggunya. 

i. Menjaga dan memelihara keutuhan hardware & software yang ada serta 

keutuhan data  

j. Membuat laporan setiap bulannya. 

k. Mentaati peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

14. Kasi SDM 

Tanggung Jawab: 

Sebagai Kasi Administrasi SDM membantu dalam pengadministrasian, 

pengelolaan SDM, rekruitmen, penggajian, serta remunerasi. 

Tugas Pokok: 

a. Menyiapkan bahan rencana rekruitmen karyawan dan penempatan sesuai 

formasi kepegawaian 

b. Memastikan setiap karyawan bekerja sesuai dengan job desc dan SOP masing 

– masing unit 

c. Memastikan system absensi berjalan dengan baik 

d. Merekap absensi karyawan setiap bulannya untuk uang makan minum dan jasa 

pelayanan (insentif) 

e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar penggajian 
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f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kompetensi dan kebutuhan 

pendidikan dan pelatihan karyawan 

g. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan formasi kepegawaian 

h. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan 

i. Membantu system rekruitmen secara fair 

j. Memastikan system administrasi kepegawaian secara tertib dan teratur 

k. Memastikan system absensi berjalan dengan baik 

l. Memastikan system penghitungan gaji, jasa pelayanan, dan jasa lainnya secara 

benar, baik melalui payroll maupun manual. 

15. Kasi Humas & Hukum  

Tanggung Jawab: 

a. Humas menggunakan semua bentuk media dan komunikasi untuk membangun, 

memelihara dan mengelola reputasi organisasi Klinik Baiturrahman.  

b. Mengkomunikasikan pesan-pesan kunci, menggunakan dukungan pihak ketiga, 

untuk khalayak target yang ditetapkan dalam rangka membangun dan 

memelihara niat baik dan saling pengertian antara organisasi dan publik. 

c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan 

bantuan hukum 

d. Penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan pelayanan dengan peraturan 

perundang-undangan yang di buat pemerintah 

e. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, pempublikasian dan 

pendokumentasian produk hukum terkait pelayanan Klinik Baiturrahman 
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Tugas Pokok: 

a. Menjadi juru bicara dari organisasi (Klinik Baiturrahman) yang 

mengkomunikasikan kebijakan kepada stakeholder dan klien.  

b. Menciptakan citra perusahaan yang kuat bagi perusahaan, yang akan 

mendapatkan rekanan atau sponshorship, tertarik untuk masuk dalam kegiatan 

Klinik Baiturrahman 

c. Memainkan peranan penting dalam mengkomunikasikan kebijakan perusahaan 

dengan menggunakan segala bentuk media dan komunikasi. 

d. Menjadi jembatan yang penting antara klinik, media dan organisasi lainnya, 

serta mengevaluasi iklan dan program promosi dan memastikan bahwa itu 

adalah kompatibel dengan target. 

e. Dapat memainkan peranan penting untuk meningkatkan hubungan antara 

manajemen dan karyawan. 

f. Mengurus fungsi-fungsi organisasi seperti menghadapi media, komunitas, dan 

konsumen.  

g. Menyusun dan membuat Peraturan & Tata Tertib Klinik Baiturrahman secara 

periodik. 

h. Melakukan sosialisasi Peraturan & Tata Tertib Klinik Baiturrahman kepada 

seluruh karyawan. 

i. Memberikan pelayanan hukum yang meliputi konsultasi, diskusi dan 

pendampingan kepada karyawan yang tersangkut masalah hukum. 

j. Memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada karyawan. 
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16. Kasi Anggaran & Perbendaharaan 

Tanggung Jawab: 

Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan perusahaan (jurnal entry 

sampai dengan arsip dokumen) untuk menjamin kelancaran, keakuratan dan 

ketertiban administrasi keuangan Klinik. 

Tugas Pokok: 

a. Membuat, memeriksa dan mengarsip faktur, nota supplier, laporan AP/AR 

untuk memastikan status hutang/piutang 

b. Membuat, mencetak tagihan dan surat tagihan untuk memastikan tagihan 

terkirim kepada konsumen/pasien dengan benar dan tepat waktu 

c. Menerima, memeriksa tagihan dari vendor (bila ada)dan membuat rekapnya 

untuk memastikan pembayaran terkirim tepat waktu 

d. Memeriksa rangkuman kas kecil untuk memastikan penggunaan dan 

ketersediaan kas kecil yang efektif 

e. Menginput penerimaan pembayaran dari pasien, dan pembayaran ke unit 

dengan tepat waktu dan akurat untuk memastikan ketepatan waktu dan 

keakuratan penerimaan maupun pembayaran 

f. Memeriksa laporan rekonsiliasi untuk memastikan data terinput dengan benar 

g. Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban administrasi 

dan memudahkan penelusuran dokumen 

h. Melakukan stock opname setiap akhir bulan untuk melihat ada/tidaknya selisih 

jumlah barang di gudang dan catatan di keuangan 
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17. Kasi Akutansi & Perpajakan 

Tanggung Jawab: 

Menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan 

perusahaan untuk memastikan laporan keuangan tersebut dibuat sesuai dengan 

prinsip-prinsip PSAK dan regulasi pemerintah yang berlaku serta dapat 

terlaporkan secara tepat waktu dan akurat. 

Tugas Pokok: 

a. Menyusun laporan keuangan bulanan (P/L Statement, Stock, Price Spread) 

dengan data yang terdapat dari system sebagai bahan rapat bulanan manajer-

manajer di klinik. 

b. Menyusun laporan keuangan bulanan (Balance Sheet, P/L Statement, Cash 

Flow) melalui  Accounting system berdasarkan informasi keuangan yg ada di 

system sebagai informasi/kontrol keuangan. 

c. Membuat laporan keuangan triwulanan untuk keperluan penyampaian 

informasi keuangan kepada manajemen dan pihak terkait lainnya. 

d. Menyusun laporan keuangan setengah tahunan (semester) untuk kepentingan 

pemeriksaan audit, bank, shareholder (internal & eksternal), dan pajak. 

e. Melakukan cek dan kontrol dari data-data pendukung transaksi akuntansi dari 

departemen-departemen terkait untuk memastikan transaksi keuangan disusun 

berdasarkan data/fakta yang ada. 

f. Melakukan aktifitas kompilasi/analisa anggaran dari seluruh departemen untuk 

keperluan estimasi anggaran keseluruhan perusahaan. 
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18. Kasi Pelayanan Apotek & ADM 

Tanggung Jawab: 

Bertanggung jawab dengan pengelolaan keuangan, keluar masuknya uang, 

penerimaan, pengeluaran, dan perhitungan farmako ekonominya. Serta mengatur 

kegiatan persediaan dan pembelian barang baik secara tunai maupun kredit. 

Tugas Pokok: 

a. Melaporkan keadaan keuangan harian kepada Apoteker pengelola Apotek 

b. Melakukan penyelenggaraan pencatatan hutang dagang, piutang, administrasi 

kas bank, pembelian, konsinyasi. 

1) Hutang dagang 

a) Mencatat seluruh pembelian kredit 

b) Melaporkan hutang dagang yang sudah jatuh tempo & saldo mutasi 

hutang dagang 

2) Piutang dagang 

a) Mencatat penjualan kredit pada buku piutang dagang 

b) Melakukan pencatatan piutang yang sudah jatuh tempo dan saldo 

mutasi piutang dagang 

3) Administrasi kas bank. Menerima dan mengeluarkan uang sesuai dengan 

bukti dokumen 

4) Pembelian. Melakukan pencatatan pembelian barang dagang apotek (tunai 

dan kredit) 

5) Konsinyasi. Melakukan pencatatan konsinyasi barang dagang apotek 

c. Bertanggungjawab atas pemasukan, pengeluaran dan penyimpanan uang 
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d. Menjaga dan memelihara keamanan serta kebersihan dokumen dari resiko 

kehilangan atau kerusakan 

e. Menyiapkan laporan tiap akhir periode, tepat waktu (sesuai dengan target) dan 

tepat isi (sesuai dengan nilai asset). 

19. Kasi Perbekalan Farmasi 

Tanggung Jawab: 

Bertanggung jawab dalam pengelolaan perbekalan farmasi di lingkungan klinik 

Tugas Pokok: 

a. Bertanggung jawab dalam penyimpanan dan pendistribusian seluruh 

perbekalan  farmasi di klinik 

b. Membuat administrasi penyimpanan dan pendistribusian perbekalan  farmasi 

secara baik dan benar. 

c. Melakukan pengecekan ulang terhadap pembelian barang-barang farmasi yang 

akan masuk ke gudang. 

d. Membuat rekapitulasi bulanan kepada Kepala Instalasi Farmasi mengenai 

pemakaian dan penggunaan perbekalan farmasi di lingkungan  klinik. 

e. Membuat rekapitulasi bulanan persediaan perbekalan farmasi 

f. Melakukan Stock Opname secara berkala yang dilakukan tiap tiap akhir 

periode dan  dibuat laporannya. 

g. Membuat rencana pembeliaan perbekalan farmasi dimana persediaan di gudang 

sudah minim. 

h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Instalasi Farmasi. 
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20. Kasi Pelayanan IGD 

Tanggung Jawab: 

Dihasilkan kualitas optimal perencanaan, penggerakan, pelaksanaan dan 

pengendalian sarana tenaga dengan menyediakan tatacara kerja dan pengendalian 

kegiatan Instalasi serta kegiatan kerumah tanggaan secara efektif dan efisien 

dalam rangka peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. 

Tugas Pokok: 

a. Melaksanakan Fungsi Perencanaan 

a) Membuat perencanaan tenaga Keperawatan IGD yang diperlukan 

b) Membuat perencanaan jenis dan jumlah peralatan keperawatan IGD yang 

diperlukan  

c) Membuat perencanaan asuhan keperawatan sesuai Kebutuhan pasien  

d) Membuat perencanaan kerja tahunan 

e) Membuat perencanaan anggaran pembelanjaan tahunan 

f) Membuat  standar operasional prosedur IGD 

b. Melaksanakan fungsi kegiatan asuhan keperawatan 

1) Melaksanakan Asuhan Keperawatan secara tertib, disiplin, efektif dan 

efisien 

2) Mengisi lembaran asuhan keperawatan dalam rekam medik pasien dengan 

tertib 

c. Berkoordinasi dengan asisten Kasi IGD semua kegiatan pengelolaan dan 

administrasi IGD 

d. Melakukan perlakuan yang baik terhadap pelaksanaan pelayanan dan klien 
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e. Meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan pelaksanaan 

pelayanan 

f. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kinerja 

pelayanan dalam penerapan dan pelaksanaan etika yang berlaku di ruang 

gawat darurat. 

g. Mengadakan pertemuan staf Instalasi dan diskusi kasus yang dianggap perlu. 

h. Membagi tugas harian dengan memperhatikan jumlah dan tingkat kemampuan 

tenaga keperawatan. 

i. Melakukan serah terima setiap pergantian dinas yang mencakup pasien dan 

peralatan 

j. Menyiapkan, memelihara dan menyimpan peralatan agar selalu siap pakai 

k. Memelihara lingkungan IGD untuk kelancaran pelayanan 

l. Membantu merujuk pasien atau petugas kesehatan lainnya yang mampu untuk 

menyelesaikan masalah kesehatan yang dapat ditanggulangi 

m. Mengevaluasi pelaksanaan standar pelayanan medik di Instalasi Gawat 

Darurat bersama - sama dengan satuan medis fungsional dan atau asisten 

manager pelayanan medis. 

n. Mengawasi dan mengatur alkes agar selalu siap pakai dan tepat guna 

o. Mentaati peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan 
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21. Kasi Pelayanan Rawat Jalan 

Tanggung Jawab: 

Bertanggung jawab dalam membantu pelayanan medis kepada pasien 

untuk tujuan observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan 

kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap 

Tugas pokok: 

1. Mengawasi dan Melaksanakan Fungsi Perencanaan 

a) Membuat Perencanaan tenaga Keperawatan yang diperlukan 

b) Membuat perencanaan jenis dan jumlah peralatan keperawatan dengan 

cara memeriksa persiapan peralatan yang diperlukan dalam memberikan 

pelayanan Rawat Jalan / Poliklinik 

c) Menyiapkan fasilitas dan lingkungan poliklinik untuk kelancaran 

pelayanan serta memudahkan pasien menerima pelayanan  dengan cara : 

1) Mengawasi kebersihan lingkungan  

2) Mengatur tata ruang poliklinik agar memudahkan dan memperlancar 

pelayanan yang diberikan kepada pasien 

3) Membuat perencanaan Alur Pelayanan Keperawatan sesuai Kebutuhan 

pasien 

2. Mengawasi dan Melaksanakan Fungsi Pelayanan Kepada Pasien dan 

Keluarganya 

1) Mengkaji Kebutuhan Pasien, dengan cara : 

a) Mengamati keadaan pasien (tanda-tanda vital, kesadaran, mental, 

keluhan) 
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b) Melaksanakan anamnesa sesuai kompetensi dan kewenangan 

c) Menyiapkan bahan pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan 

2) Melakukan tindakan darurat sesuai kebutuhan pasien 

3) Membantu pasien selama pemeriksaan dokter, dengan cara : 

a) Memberikan penjelasan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan 

dilakukan 

b) Menyiapkan pasien untuk tindakan pemeriksaan, seperti mengatur 

posisi pasien, menenangkan dan memberi rasa aman dan nyaman 

kepada pasien 

4) Melaksanakan tindakan pengobatan sesuai program pengobatan yang 

ditentukan oleh dokter 

5) Memberi penyuluhan kesehatan secara perorangan/kelompok sesuai 

kebutuhan dengan cara : 

a) Memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang hasil 

pemeriksaan, diagnosa, therapi, tindak lanjut perawatan, pengobatan 

di rumah sesuai kompetensi dan wewenangnya 

b) Memberikan penyuluhan kesehatan kepada pengunjung secara 

kelompok pada saat menunggu, bila memungkinkan. 

6) Bekerjasama dengan unit lain dalam pelayanan keperawatan dibawah 

koordinasi Kasi Pelayanan Medik 

7) Mengatur kunjungan ulang pasien seuai program pengobatan 

8) Merujuk pasien kepada tenaga kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan, 

untuk keperluan diagnostik, pengobatan atau perawatan lanjutan 



97 
 

 
 

3. Mengawasi dan Melaksanakan fungsi Administrasi 

a) Melengkapi Kartu Register Pasien setiap kali pasien datang berobat, baik 

pasien umum, BPJS, maupun asuransi. 

b) Melengkapi Kartu Register Pasien, menginput data ke komputer dan 

menyimpan Kartu Rekam Medik sesuai Standar Operasional Prosedur 

setiap kali pasien selesai berobat 

c) Membuat Perincian jasa tindakan keperawatan di rawat jalan, termasuk 

untuk Asuransi. 

d) Melakukan proses transfer informasi antar perawat dan antar perawat 

dengan dokter secara jelas dan sesuai Standar Operasional Prosedur 

4. Mengawasi dan Melaksanakan Fungsi Inventarisasi 

a) Supervisor Unit Rawat Jalan mencatat semua barang yang menjadi 

milik/inventaris ruangan yang dipimpinnya, jenis dan jumlahnya, serta 

kondisi dari barang-barang tsb di buku inventaris ruangan masing-masing 

b) Supervisor Unit Rawat Jalan bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan 

kondisi, kerusakan, kehilangan barang di ruangannya 

c) Supervisor Unit Rawat Jalan memberi tanda pada barang-barang tsb yang 

menunjukan kepemilikan/inventaris ruangan yang dipimpinnya dan 

disosialisasikan kepada seluruh staf keperawatan 

d) Bila ada barang yang rusak / kotor, Supervisor Unit Rawat Jalan 

mengajukan permohonan pemeliharaan, ditulis di formulir pengajuan / 

permintaan ditujukan kepada Tim Pemeliharaan (Bag. Umum) 
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e) Bila ada barang yang harus diganti atau harus ditambah, Supervisor Unit 

Rawat Jalan menulis permohonan  pengadaan barang di formulir 

pengajuan / permintaan, ditujukan kepada Bag. Umum / Bag. Pengadaan 

f) Melakukan Inventarisasi barang dan alat yang ada di Ruangan Rawat Jalan 

/ Poliklinik Pencatatan dan penilaian diulang secara periodik sesuai SOP 

Klinik 

g) Memelihara peralatan medis dan non medis di poliklinik dengan cara : 

Membersihkan dan menyimpan alat yang akan dan telah digunakan, 

Menyiapkan semua peralatan sehingga siap pakai selalu 

5. Mengawasi dan Melaksanakan Fungsi Pelaporan 

a) Membuat pelaporan berkaitan dengan hal yang diperlukan oleh Klinik, 

BPJS, maupun asuransi lain. 

b) Melaporkan masalah yang dihadapi sesuai garis tanggung jawab 

c) Melaporkan inventarisasi barang, fasilitas dan alat kesehatan sesuai SOP 

d) Melaporkan jumlah kunjungan kasus  pasien Rawat Jalan / Poliklinik 

secara periodik (Harian, Bulanan atau Tahunan) sesuai SOP. 

 

22. Kasi Pelayanan Rawat Inap 

Tanggung Jawab: 

Bertanggung jawab membantu klien dan keluarga dalam 

menginterpretasikan informasi dari berbagai pemberi pelayanan dan dalam 

memberikan informasi lain yang diperlukan untuk mengambil persetujuan (inform 

concern) atas tindakan keperawatan yang diberikan kepadanya. 

http://blog.ilmukeperawatan.com/category/askepasuhan-keperawatanaskep-penyakit-dalamsistem-pernafasansisetm-endokrinsistem-cardiovaskulerjantungparuicugerontik
http://blog.ilmukeperawatan.com/category/askepasuhan-keperawatanaskep-penyakit-dalamsistem-pernafasansisetm-endokrinsistem-cardiovaskulerjantungparuicugerontik
http://blog.ilmukeperawatan.com/tag/tindakan


99 
 

 
 

Tugas Pokok:  

1. Melaksanakan Fungsi Perencanaan 

a) Membuat Perencanaan tenaga Keperawatan yang diperlukan 

b) Membuat perencanaan jenis dan jumlah peralatan keperawatan yang 

diperlukan 

c) Membuat perencanaan asuhan keperawatan sesuai Kebutuhan pasien  

2. Melaksanakan fungsi kegiatan asuhan keperawatan 

a) Melaksanakan Asuhan Keperawatan secara tertib, disiplin, efektif dan 

efisien 

b) Mengisi lembaran asuhan keperawatan dalam rekam medik pasien 

dengan tertib 

3. Melaksanakan fungsi pelayanan 

a) Memberikan informasi tentang sarana dan prasarana Klinik 

b) Melaksanakan program orientasi kepada pasien & Keluarganya 

c) Mengadakan pendekatan kepada pasien rawat inap untuk mengetahui 

keadaannya dan menampung keluhan serta membantu 

memecahkannya. 

d) Menberikan supporting kepada pasien agar merasa aman dan 

terlindungi selama dirawat 

e) Memberikan penyuluhan kepada pasien & keluarganya sebatas 

wewenang dan kemampuan sesuai dengan kondisi pasien. 

4. Melaksanakan fungsi administrasi 

a) Melengkapi buku register pasien RI 
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b) Menyerahkan data pasien RI sesuai buku register RI ke Kasi Pelayanan 

Medis 

c) Membuat perincian biaya perawatan, IGD, Lab dan Ambulance, bila 

pasien pulang 

d) Membuat perincian jasa tindakan dan visite untuk dokter dan 

perawat/bidan, khususnya di rawat inap. 

e) Membantu pengurusan klaim asuransi 

5. Melaksanakan fungsi inventarisasi 

a) Melakukan inventarisasi barang dan alat yang ada di ruangan RI secara 

periodic 

6. Melaksanakan fungsi pelaporan 

a) Melaporkan masalah yang dihadapi sesuai dengan tanggungjawab 

b) Melaporkan kasus-kasus pasien yang sekiranya bermasalah/janggal 

c) Melaporkan sesuai perkembangan dan permasalahan yang ditemukan 

berkaitan dengan bidang perawatan. 

 

 

23. Kasi Pelayanan KIA 

Bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan 

kesehatan ibu, anak, reproduksi perempuan dan keluarga berencana. 

Tugas Pokok: 

1. Pelayanan kesehatan ibu 

a) Ruang lingkup: 
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1) Pelayanan konseling pada masa pra hamil 

2) Pelayanan antenatal pada kehamilan normal 

3) Pelayanan persalinan normal 

4) Pelayanan ibu nifas normal 

5) Pelayanan ibu menyusui 

6) Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan 

b) Kewenangan: 

1) Episiotomi 

2) Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II 

3) Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan 

4) Pemberian tablet Fe pada ibu hamil 

5) Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas 

6) Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusu dini (IMD) dan promosi air 

susu ibu (ASI) eksklusif 

7) Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan 

postpartum 

8) Penyuluhan dan konseling 

9) Bimbingan pada kelompok ibu hamil 

10) Pemberian surat keterangan kematian 

11) Pemberian surat keterangan cuti bersalin 

2. Pelayanan kesehatan anak 

a) Ruang lingkup: 

1) Pelayanan bayi baru lahir 
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2) Pelayanan bayi 

3) Pelayanan anak balita 

4) Pelayanan anak pra sekolah 

b) Kewenangan: 

1) Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, 

pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu dini (IMD), injeksi vitamin 

K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan 

perawatan tali pusat 

2) Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk 

3) Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan 

4) Pemberian imunisasi rutin sesuai program Pemerintah 

5) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah 

6) Pemberian konseling dan penyuluhan 

7) Pemberian surat keterangan kelahiran 

8) Pemberian surat keterangan kematian 

3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, dengan 

kewenangan: 

a) Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan 

dan keluarga berencana 

b) Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom 

4. Pelayanan administrasi, dengan kewenangan: 

a) Mengkoordinasikan dan memastikan pengadministrasian setiap pasien 

KIA. 
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b) Mengkoordinasi rekapan hasil transaksi harian yang disetorkan langsung 

setiap pagi ke bagian keuangan. 

c) Memastikan penjadwalan piket bagian kebidanan yang dikoordinasikan 

dengan Komite Perawat dan Bidan serta Kasubid SDM. 

d) Memastikan laporan piket dan jasa pelayanan bagian kebidanan ke 

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan bagian Adm. SDM untuk 

diperivikasi dan ditindak lanjuti ke bagian keuangan. 

24. Kasi Pelayanan Lab 

Mengkoordinir, membimbing dan melaksanakan kegiatan di unit 

laboratorium agar unit laboratorium dapat berjalan efektif dan efisien sesuai 

dengan visi dan misi Laboratorium Klinik. 

Kebijakan : 

1. Atasan langsung adalah Kepala Departemen Laboratorium  

2. Berwenang menandatangani hasil pemeriksaan Laboratorium apabila Kepala 

Departemen Laboratorium tidak berada di tempat 

Tugas Pokok: 

a. Menyiapkan data untuk menyusun rencana kerja unit laboratorium.  

b. Menyiapkan data usulan kebutuhan peralatan dan bahan kerja di laboratorium.  

c. Menanggapi dan menyelesaikan permasalahan atau konsultasi sehubungan 

dengan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan kewenangan yang 

diberikan oleh Kepala Departemen Laboratorium. 

d. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP. 

e. Mengkoordinir dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan laboratorium.  
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f. Mengkoordinir dan membimbing pelaksanaan pengelolaan persediaan reagen. 

g. Menampung dan memberikan solusi mengenai keluhan atau komplain darii 

pelanggan / pasien yang tidak dapat diatasi oleh bawahannya, sesuaui dengan 

kewenangan yang diberikan oleh Kepala Departemen Laboratorium.  

h. Melaporkan kepada Kasubid. Jangmed atas semua keluhan / komplain yang 

diterima. 

i. Menyiapkan data untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan unit laboratorium 

dalam rapat bulanan.  

j. Mengusulkan ke Kepala Departemen Laboratorium untuk mengikuti program 

pemantapan mutu eksternal.  

k. Mengawasi dan mengevaluasi hasil pemantapan mutu internal dan eksternal. 

l. Menyiapkan data untuk membuat usulan kebutuhan pemeliharaan sarana dan 

prasarana unit laboratorium.  

m. Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada analis baru.  

n. Melaksanakan penilaian kinerja dan kompetensi analis.  

o. Menyiapkan data untuk membuat laporan bulanan pelayanan laboratorium ke 

Kepala Departemen laboratorium.  

p. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan bidang tugasnya. 

25. Kasi Pelayanan Rontgen 

Mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bagian Pelayanan 

Rontgen/Radiologi. 

Tugas Pokok: 

1. Tanggung Jawab 
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a. Terselengaranya Pelayanan Rontgen/Radiologi 

b. Mengkoordinir pelaksanaan Pelayanan Rontgen/Radiologi 

c. Bertanggung jawab terhadap proses pembuatan radiografi secara 

keseluruhan dengan pencucian manual 

d. Bertanggung jawab terhadap pemakaian, pemeliharaan dan kerusakan yang 

terjadi pada film rontgen, film USG dan cairan chemical 

e. Bertanggung jawab terhadap pengadaan film rontgen, film USG, cairan 

chemical dan media contras 

f. Bertanggung jawab terhadap keadaan dan kebersihan bangunan fisik di 

Insntalasi Rontgen/Radiologi 

g. Bertanggung jawab terhadap proses pembuatan radiografi secara 

keseluruhan dengan pencucian manual 

h. Bertanggung jawab terhadap pengadaan barang-barangkebutuhan rutin di 

Instalasi Rontgen/Radiologi 

i. Bertanggung jawab untuk perawatan dan pemeliharaan pesawat rontgen 

dan aksesorinya 

j. Bertanggung jawab untuk mengusulkan perbaikan ruangan instalasi 

rontgen/radiologi bila terjadi kerusakan 

k. Bertanggung jawab mengajukan izin pesawat rontgen ke BAPETEN 

(Badan Pengawas Tenaga Nuklir) 

l. Menyusun kerangka acuan kerja Instalasi Rontgen/Radiologi 
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m. Bertanggung jawab kepada Asisten Manajer Penunjang Medis. 

2. Tugas Pokok 

a. Menyusun program kerja Instalasi Rontgen/Radiologi 

b. Memimpin, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan operasional 

Instalasi Rontgen/Radiologi secara efektif, efisien dan bermutu 

c. Bertanggung jawab terhadap koordinasi dengan Instalasi Gawat Darurat, 

Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Rawat Jalan jika pasien yang 

bersangkutan membutuhkan tindakan pemeriksaan radiologi 

d. Memberikan pembinaan terhadap radiographer dan petugas radiologi yang 

lain 

e. Membuat jadwal dinas petugas Instalasi Rontgen/Radiologi 

f. Bersama dengan radiographer yang lain membuat perencanaan ketenagaan 

dan fsilitas yang dibutuhkan untuk mencapai pelayanan Instalasi 

Rontgen/Radiologi yang berkualitas 

g. Memimpin rapat/pertemuan rutin setiap bulan dengan staf radiologi untuk 

membahas dan menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan 

pelayanan Instalasi Rontgen/Radiologi 

h. Menghadiri pertemuan-pertemuan rapat bila dibutuhkan 

i. Membuat laporan kinerja Instalasi Rontgen/Radiologi secara periodic 

(bulanan dan tahunan) 

j. Membuat usulan-usulan yang diperlukan kepada manajemen yang 

berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan di Instalasi 

Rontgen/Radiologi 
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k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dari Pimpinan. 

26. Kasi Pelayanan Gizi 

Pelayanan gizi dengan tujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, asuhan 

gizi rawat inap, asuhan gizi rawat jalan, untuk kepentingan metabolisme tubuh, 

dalam rangka upaya preventif, kuratif, rehabilitatif maupun promotif. 

Tugas Pokok: 

1. Merencanakan, mengelola, mengembangkan, membina, mengawasi dan 

menilai penyelenggaraan makanan berdasarkan prinsip gizi dalam usaha 

menunjang pelayanan asupan gizi terhadap pasien.  

2. Mencapai standar kualitas penyelenggaraan makanan yang tinggi, dengan 

menggunakan tenaga dan bahan makanan secara efisien dan efektif. 

3. Pemantauan tatalaksana/asuhan/pelayanan gizi ;  

a. Mengkaji data akan masalah gizi 

b. Memberikan masukan kepada tenaga medis lain (perawat dan dokter) 

tentang preskripsi diet 

c. Merancang pola diet klien berdasarkan preskripsi diet dari dokter 

d. Mengawasi pelaksanaan diet klien 

4. Mendiagnosa masalah gizi berdasarkan data yang didapatkan saat pengkajian 

gizi dengan ; 

a. Domain intake (asupan utama) 

b. Behavior (perilaku) 

c. Klinis 
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5. Membuat rencana intervensi gizi sesuai dengan masalah yang ditemui pada 

pasien dan mengimplementasikan rencana tersebut, berdasarkan penyebab 

masalah gizi yang ada. 

6. Monitoring dan evaluasi akan kondisi pasien setelah dilakukan terapi gizi. 

Apabila tidak menunjukkan perkembangan dilakukan perencanaan ulang yang 

berdasarkan tanda dan gejala dari diagnose masalah gizi. 

7. Kegiatan yang dilakukan di dokumentasikan secara berkala. 

8. Membantu melaksanakan pelaporan manajemen keuangan untuk pengawasan 

dan perencanaan instalasi gizi 

9. Menjaga dan mengawasi sanitasi penyelenggaraan makanan, dan keselamatan 

kerja tenaga gizi lainnya. 

10.  Mentaati peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.  

27. Kasi Pelayanan Rekam Medik 

Mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme pelayanan Rekam Medis 

Tugas Pokok: 

a. Memberi penjelasan kepada pasien/keluarga tentang alur dan prosedur pasien 

rawat jalan. 

b. Membantu pasien/keluarga dalam pengisian data identitas lengkap sesuai 

KTP/Paspor/SIM. 

c. Menginput data pasien ke dalam komputer. 

d. Menginput tanggal, kode dokter, klinik kunjungan pasien baru dan pasien lama 

ke dalam komputer. 

e. Membuat kartu berobat/barcode yang menyerahkan kepada pasien. 
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f. Membuat sampul rekam medis pasien baru dengan menulis nama dan nomor 

rekam medis yang benar. 

g. Membantu pencarian nomor rekam medis di dalam komputer untuk pasien 

yang tidak membawa kartu berobat. 

h. Menjelaskan kepada pasien agar selalu membawa kartu berobat apabila 

berobat. 

i. Mendistribusikan rekam medis ke ruangan praktik dokter dengan cepat dan 

tepat. 

j. Memastikan rekam medis sudah didistribusikan ke ruangan praktik dokter. 

k. Mengambil rekam medis dari ruangan praktik dokter setelah pasien diperiksa. 

l. Menggabungkan rekam medis pasien yang memiliki lebih dari satu nomor. 

m. Melakukan pemeriksaan ulang rekam medis yang kembali ke Bagian Rekam 

Medis dan Informasi Kesehatan. 

n. Menjaga kerahasiaan isi rekam medis sesuai norma dan etika yang berlaku. 

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

28. Kasi Pelayanan Asuhan Keperawatan 

Melaksanakan kegiatan standar asuhan keperawatan yang diberikan kepada 

pasien meliputi, pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana tindakan dan 

evaluasi. 

Tugas Pokok: 

1. Membuat laporan mengenai : 

a. Jumlah pasien rawat jalan, rawat inap, IGD dan BPJS 

b. Jumlah pasien berdasarkan umur 
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c. Jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin 

d. Jumlah pasien berdasarkan jenis penyakit 

e. Membuat perhitungan berdasarkan hasil laporan dari Kasi lain yang 

berkaitan dengan upah, jasa piket, jasa pelayanan, baik untuk tenaga 

medis, maupun tenaga non medis. 

2. Berperan dalam penerapan standar asuhan keperawatan,terdiri dari : 

a. Standar I           : pengkajian keperawatan 

b. Standar II          : diagnosa keperawatan 

c. Standar III         : perencanaan keperawatan 

d. Standar IV        : intervensi keperawatan 

e. Standar V         : evaluasi keperawatan 

f. Standar VI        : catatan asuhan keperawatan 

3. Berperan serta dalam penerapan standar asuhan keperawatan dan SOP 

pelayanan keperawatan dan pendokumentasian 

4. Memberikan bimbingan dalam pelayanan keperawatan sesuai dengan standar 

asuhan keperawatan dan SOP yang telah ditetapkan 

5. Memberi saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan terhadap asisten 

manager keperawatan yang berhubungan dengan etik dan mutu asuhan 

keperawatan. 

6. Membantu tugas dan wewenang dari asisten manager keperawatan atas 

persetujuan pimpinan Baiturrahman 
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7. Mensosiaalisasikan system pembinaan asuhan keperawatan pada kasi rawat 

jalan, kasi rawat inap, kasi IGD, kasi KIA, kasi homecare, dan komite 

keperawatan. 

8. Berkoordinasi dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian 

terhadap asuhan keperawatan dan SOP sesuai yang telah ditetapkan. 

9. Menyiapkan rencana program tahunan dilingkup tugas; dan 

10. Mentaati peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan 

29. Kasi Pelayanan Home Care 

Bertanggung jawab membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan 

informasi dari berbagai pemberi pelayanan dan dalam memberikan informasi lain 

yang diperlukan untuk mengambil persetujuan (inform concern) atas tindakan 

keperawatan yang diberikan kepadanya. 

Tugas Pokok: 

a. Melaksanakan Fungsi Perencanaan 

1) Membuat Perencanaan tenaga Keperawatan homecare  yang 

diperlukan 

2) Membuat perencanaan jenis dan jumlah peralatan keperawatan / 

homecare yang diperlukan  

3) Membuat perencanaan asuhan keperawatan sesuai kebutuhan pasien  

b. Melaksanakan fungsi kegiatan asuhan keperawatan 

1) Melaksanakan Asuhan Keperawatan secara tertib, disiplin, efektif dan 

efisien 

http://blog.ilmukeperawatan.com/category/askepasuhan-keperawatanaskep-penyakit-dalamsistem-pernafasansisetm-endokrinsistem-cardiovaskulerjantungparuicugerontik
http://blog.ilmukeperawatan.com/category/askepasuhan-keperawatanaskep-penyakit-dalamsistem-pernafasansisetm-endokrinsistem-cardiovaskulerjantungparuicugerontik
http://blog.ilmukeperawatan.com/tag/tindakan
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2) Mengisi lembaran asuhan keperawatan dalam rekam medik pasien 

dengan tertib 

c. Melaksanakan fungsi administrasi 

1) Merekapitulasi data pasien homecare tiap minggu/bulannya. 

2) Membuat perincian jasa tindakan dan visite untuk dokter dan 

perawat/bidan. 

d. Mengkoordinasikan semua kegiatan pengelolaan dan administrasi perawatan di 

rumah 

e. Melakukan perlakuan yang baik terhadap pelaksanaan pelayanan dan klien 

f. Meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan pelaksanaan 

pelayanan 

g. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kinerja 

pelayanan 

h. Menyusun laporan pelaksanaan dan administrasi Home Care secara 

berkesinambungan. 

4.1.4 Kepegawaian 

Kepegawaian ini berfungsi sebagai pengelola data serta dapat memproses data 

pegawai yang akan melaksanakan tugas dan fungsi pada masing-masing bagian. 

Sistem kepegawaian pada Klinik Baiturrahman Garut yang dikelola memudahkan 

pekerjaan dari mulai pimpinan, perawat, dokter sampai pada manajemen 

pelayanan. Dengan adanya sistem pengurutan maupun uraian tugas fungsi pada 

masing-masing diharapkan dapat mempermudah pegawai untuk lebih mengerti 

target yang meski dicapai pada masing-masing bagian pegawai sehingga 
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diharapkan dapat terlayaninya setiap pasien yang berkunjung pada Klinik 

Baiturrahman Garut. Data  pegawai dapat diimplementasikan secara otomatis 

yang terdapat di dalam sistem informasi kepegawaian. Salah satu upaya dalam 

mendukung adanya sistem data urut pegawai yang terdapat dalam sistem 

informasi kepegawaian secara otomatis yaitu dengan menggunakan sistem 

informasi yang dibuat melalui struktur organisasi yang jelas dan terperinci. 

Dengan menyediakan fungsi-fungsi yang akan dikembangkan pada sistem 

informasi kepegawaian, diharapkan dapat membantu kinerja di suatu 

lembaga/instansi tersebut.  

1. Unit Kerja 

Tabel 4.1 

Unit Kerja Klinik Baiturrahman Garut 

No. Unit Kerja Jumlah 

1. Kepala Klinik Baiturahman Garut 1 

2. Asisten Manajer SDM 1 

3. Asisten Manajer Instalasi Farmasi 1 

4. Asisten Manajer Umum 1 

5. Asisten Manajer Jaringan 1 

6. Asisten Manajer Keuangan 1 

7. Kepala Seksi Pelayanan IGD 2 

8. Kepala Seksi Pelayanan Rawat Inap 1 

9. Kepala Seksi  Pelayanan KIA 1 

10. Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan 1 

11. Kepala Seksi SDM 1 

12. Kepala Seksi Pelayanan Gizi 1 

13. Kepala Seksi Anggaran & Perbendaharaan 1 

14. Kepala Seksi Pelayanan Lab  1 

15. Kepala Seksi Komper 1 

16. Kepala Seksi Umum 1 

17. Wakil Kepala Seksi Pelayanan Rawat Inap 1 

18. Wakil Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan 1 

19. Wakil Kepala Seksi Perawat Pelaksana 1 

20. Wakil Kepala Seksi Komper 1 

21. Sekertaris Komper 1 

22. Bendahara Komper 1 
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23. Perawat Pelaksana 11 

24. Bidan Pelaksana 4 

25. Apotek  4 

26. Ahli Gizi 1 

27. Laboratorium 2 

28. Resepsionis 3 

29. Kasir 3 

30. Security 3 

31. Cleaning Service 4 

32. Staff Umum 2 

33. Dokter Pelaksana 2 

Total 63 Orang 

 Sumber : Bagian kepegawaian Klinik Baiturrahman Garut, 2019 

 

 

2. Berdasarkan Umur 

Perbedaan seringkali memberikan pengaruh terhadap karier pegawai dalam 

suatu perusahaan. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 63 orang 

responden, berikut adalah komposisi responden bedasarkan umur. 

Tabel 4.2 

Responden Berdasarkan Umur 

No Umur Jumlah 

1 < 30 tahun 45 

2 31-40 Tahun 10 

3 41-50 tahun 6 

4 > 50 Tahun 2 

Total 63 

Sumber: Data yang diolah 

 

 

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Perbedan tingkat pendidikan yang ditempuh pegawai bekerja akan berpengaruh 

terhadap pengembangan  karier pegawai dalam suatu perusahaan. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan jumlah pegawai tetap Klinik Baiturrahman Garut yang 

berjumlah 63 orang, berikut adalah komposisi responden berdaarkan tingkat 

pendidikan 
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Tabel 4.3 

Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

1 S2 1 

2 S1 16 

3 D3 31 

4 SMA 14 

5 SMP 1 

Total  63 Orang 

Sumber: Data yang diolah 

 

 

4. Berdasarkan Lama Bekerja 

Perbedaan lama tidaknya pegawai bekerja akan berpengaruh terhadap 

pengembangan karier pegawai dalam suatu perusahaan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan jumlah pegawai tetap Klinik Baiturrahman yang berjumlah 63 

orang, berikut adalah komposisi responden berdasarkan lama bekerja. 

 

Tabel 4.4 

Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

No Masa Kerja Jumlah 

1 < 2 Tahun 18 

2 3-4 Tahun 37 

3 5-8 Tahun 8 

Total  63 Orang 

Sumber: Data yang diolah 

 

5. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Perbedaan jenis kelamin dapat pembeda bagi seseorang untuk menentukan 

karier pegawai di dalam suatu perusahaan. Karena berkembangnya karier 

seseorang tergantung pada masing-masing pegawai untuk mencapai apa yang 

diharapkan. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 63 orang responden, 

berikut adalah komposisi responden berdasarkan jenis kelamin.  
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Tabel 4.5 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 42 

2 Perempuan 21 

Total  63 Orang 

Sumber: Data yang diolah 

 

4.1.5 Fasilitas Yang Dimiliki 

Dalam upaya melayani masyarakat luas dari berbagai kalangan, Klinik 

Baiturrahman menyediakan pelayanan mulai dari instalasi gawat darurat, rawat 

jalan, rawat inap, dan kesehatan untuk ibu dan anak. Untuk rawat inap, disediakan 

kamar baik untuk bangsal, kelas, maupun untuk vip dengan jumlah ruangan dan 

jumlah bed sebagai berikut: 

1. Jumlah ruangan : 18 ruangan 

3) Vip    : 8 ruangan 

4) Kelas   : 8 ruangan 

5) Bangsal  : 2 ruangan 

2. Jumlah bed  : 29 bed 

6) Vip   : 8 bed 

7) Kelas   : 15 bed 

8) Bangsal  : 6 bed 

 

4.1.5.1 Fasilitas Operasional 

 Untuk memudahkan dalam menunjang diagnosis dan terapi, Klinik 

Baiturrahman menyediakan laboratorium, apotek, USG, EKG, inkubator, 

radiologi (segera) dan pelayanan konsul gizi. 
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4.1.5.2 Fasilitas Umum 

 Sebagai jasa pelayanan kesehatan, Klinik Baiturrahman juga dilengkapi 

dengan fasilitas standar, seperti keamanan dan cctv 24 jam, parkir luas, musholla, 

dan kantin. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaan Variabel Pengembangan Karier 

Pengembangan karier merupakan faktor terpenting di sutau perusahaan atau 

organisasi dimana pegawai senantiasa akan lebih di hargai atas kinerja yang 

dikerjakan selama masa bekerja, disisi lain perusahaan akan menentukan jalur 

karier yang pantas untuk pegawainya dan untuk menentukan urutan-urutan posisi 

jabatan pegawai yang sesuai dengan minat, bakat serta kualitas kinerja sangatlah 

menentukan untuk ditempatkan ditempat posisi yang tepat. Melihat dari hasil 

kinerja yang telah dilalui dan dikerjakan sebelumnya jelas perusahaan memiliki 

hak untuk dipromosikan, ditransfer, didemosi, atau dimutasi. 

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada 63 responden yang terdiri dari 

6 item pernyataan tentang pengembangan karier, maka dapat diketahui mengenai 

pernyataan responden terhadap pengembangan karier pada Klinik Baiturrahman 

Garut. Untuk dapat memudahkan penilaian dari jawaban responden, maka dibuat 

kriteria penilaian sebagai berikut: 

1. Sangat Setuju   = 5 

2. Setuju   = 4 

3. Cukup Setuju  = 3 
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4. Tidak Setuju  = 2 

5. Sangat Tidak Setuju = 1 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada 63 responden yang 

merupakan pegawai Klinik Biturrahman Garut, maka diperoleh jawaban 

responden tentang pengembangan karier di Klinik Baiturrahman Garut, 

berdasarkan indikator-indikator dibawah ini. 

 

1. Tabel Kriteria Variabel X (Pengembangan Karier) 

Untuk membuat Tabel Kriteria Pengembangan Karier, sebelumnya harus  

menentukan Jarak interval terlebih dahulu, Jarak Interval dicari dengan rumus 

sebagai berikut: 

JI = 
  ( )   ( )

 
 = 
      

 
 = 

   

 
 = 50,4 

Dan dibulatkan menjadi 50 

 Tabel 4.6  

Kriteria Variabel X (Pengembangan Karier) 

Nilai Kriteria 

263-312 Sangat Baik 

213-262 Baik 

163-212 Cukup Baik 

113-162 Tidak Baik 

63-112 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

2. Tabel Distribusi Frekwensi Pengembangan Karier (X) 

1. Promosi Jabatan  

Promosi Jabatan adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain 

yang mempunyai status dan tanggung jawab yang tinggi. Promosi merupakan 
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suatu dorongan bagi atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang matang 

dalam memotivasi bawahan untuk mengembangkan diri sampai berprestasi. 

Pada Klinik Baiturrahman Garut untuk tercapai pegawai yang di promosikan 

maka harus dapat memenuhi kualifikasi promosi itu haruslah dapat dipakai 

untuk menetapkan siapa yang berhak untuk di promosikan. Adapun kualifikasi 

promosi diantaranya: pengalaman, tingkat pendidikan, kinerja, tanggung jawab, 

loyalitas, dan inisiatif atau kreatif. 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Mengenai Perusahaan memberikan promosi 

kepada pegawai yang memenuhi kualifikasi 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

100% 

Sangat Setuju 5 10 50 15,9 

Setuju 4 43 172 68,3 

Cukup 3 7 21 11,1 

Tidak Setuju 2 2 4 3,2 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 1,6 

Jumlah 63 248 100 
 

  Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.7 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat sebesar 

15,9% atau sebanyak 10 responden sangat setuju bahwa perusahaan 

mempromosikan pegawai yang memenuhi kualifikasi,  terdapat sebesar 68,3% 

atau sebanyak 43 responden setuju bahwa perusahaan mempromosikan pegawai 

yang memenuhi kualifikasi, terdapat sebesar 11,1% atau sebanyak 7 responden 

cukup setuju bahwa perusahaan mempromosikan pegawai yang memenuhi 

kualifikasi, terdapat sebesar 3,2% atau sebanyak 2 responden tidak setuju bahwa 

perusahaan mempromosikan pegawai yang memenuhi kualifikasi Sedangkan, 

terdapat sebesar 1,6% atau sebanyak 1 responden sangat tidak setuju bahwa 
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perusahaan mempromosikan pegawai yang memenuhi kualifikasi, karena pegawai 

kebanyakan masih berlatar belakang pendidikan SMA sehingga tidak memenuhi 

kualifikasi untuk dipromosikan. 

2.  Pengetahuan Kerja 

 Pengetahuan kerja adalah suatu kemampuan yang dimilki seorang pegawai 

untuk mencapai prestasi dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya tepat pada waktu yang telah ditentukan serta 

meminimalkan segala kesalahan yang terjadi dalam bekerja di perusahaan. 

Pengetahuan kerja digunakan perusahaan untuk mengukur, menilai, dan 

mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan. 

 Pada Klinik Baiturrahman Garut, pengetahuan kerja yang dimilki oleh 

pegawai senantiasa menjadi suatu prioritas yang diutamakn hal ini dapat dilihat 

pada standarisasi pengetahuan kerja pegawai dalam proses seleksi yang meski di 

penuhi oleh calon pegawai untuk bekerja. 

Tabel 4.8 

Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan saudara/i telah sesuai 

dengan standar yang ditentukan perusahaan 

 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor 
Persentase 

100% 

 

Sangat Setuju 5 14 70 22,2 

 

Setuju 4 41 164 65,1 

 

Cukup 3 5 15 7,9 

 

Tidak Setuju 2 2 4 3,2 

 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 1,6 

 

Jumlah 63 254 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.8 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat sebesar 

22,2% atau sebanyak 14 responden sangat setuju bahwa pengetahuan yang 

dimiliki oleh pegawai dalam bekerja memenuhi standar yang ditentukan 
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perusahaan, terdapat sebesar 65,1% atau sebanyak 41 responden setuju bahwa 

pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai dalam bekerja memenuhi standar yang 

ditentukan perusahaan, terdapat sebesar 7,9% atau sebanyak 5 responden cukup 

setuju bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai dalam bekerja memenuhi 

standar yang ditentukan perusahaan, terdapat sebesar 3,2% atau sebanyak 2 

responden tidak setuju bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai dalam 

bekerja memenuhi standar yang ditentukan perusahaan Sedangkan, terdapat 

sebesar 1,6% atau sebanyak 1  responden sangat tidak setuju bahwa pengetahuan 

yang dimiliki oleh pegawai dalam bekerja memenuhi standar yang ditentukan 

perusahaan, karena pagawai sekedar bekerja saja yang terpenting sanksi atau 

hukuman sebagai tolak ukur dalam bekerja. 

3.  Transfer jabatan  

Transfer Jabatan adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu 

organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum  

mengalami pindah kerja. Transfer jabatan dilakukan untuk menghindari 

kejenuhan pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki 

fungsi tujuan lain supaya pegawai dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain 

dibidang yang berbeda pada suatu perusahaan. 

Pada Klinik Baiturrahman Garut, Transfer jabatan dilakukan karena 

memiliki tujuan tertentu sebagai bentuk perhatian atasan kepada bawahan agar 

sebagai batu loncatan untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang serta 

sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

 



122 
 

 
 

Tabel 4.9 

Tanggapan Responden Mengenai Saudara/i selalu menerima ketika 

perusahaan memberlakukan transfer jabatan 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor 
Persentase 

100% 

Sangat Setuju 5 13 65 20,6 

Setuju 4 44 176 69,8 

Cukup 3 4 12 6,3 

Tidak Setuju 2 1 2 1,6 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 1,6 

Jumlah 63 256 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.9 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat sebesar 

20,6% atau sebanyak 13 responden sangat setuju pegawai selalu merasa nyaman 

ketika perusahaan memberlakukan transfer jabatan, terdapat sebesar 69,8% atau 

sebanyak 44 responden setuju pegawai selalu merasa nyaman ketika perusahaan 

memberlakukan transfer jabatan, terdapat sebesar 6,3% atau sebanyak 4 

responden cukup setuju pegawai selalu merasa nyaman ketika perusahaan 

memberlakukan transfer jabatan, terdapat sebesar 1,6% atau sebanyak 1 

responden tidak setuju pegawai selalu merasa nyaman ketika perusahaan 

memberlakukan transfer jabatan, Sedangkan terdapat sebesar 1,6% atau sebanyak 

1 responden tidak setuju pegawai selalu merasa nyaman ketika perusahaan 

memberlakukan transfer jabatan, karena pegawai ingin pindah pada jabatan yang 

lebih tinggi dari sebelumnya tidak ingin pindah pada jabatan yang sama. 

4. Kualitas kerja 

Kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan 

efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber 

daya yang lain dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan 

berdaya guna. Kualitas kerja juga tidak luput pada sejauh mana seorang pegawai 
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dalam melaksanakan tugas-tugasnya meliputi ketepatan, kelengkapan, dan 

kerapian. 

 Pada Klinik Baiturrahman Garut, kualitas kerja merupakan suatu tindakan 

yang baik untuk meningkatkan citra perusahaan dan memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Kualitas kerja adanya ketepatan 

artinya kesesuaian antara rencana kegiatan dengan sasaran atau tujuan yang 

ditetapkan, kelengkapan artinya kelengkapan ketelitian dalam melaksanakan 

tugasnya, serta kerapian artinya kerapian dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaanya. 

 

Tabel 4.10 

Tanggapan Responden Mengenai Dalam bekerja saudara/i mengacu 

pada standar kualitas kerja 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor 
Persentase 

100% 

Sangat Setuju 5 17 85 27 

Setuju 4 38 152 60 

Cukup 3 7 21 11,1 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 1,6 

Jumlah 63 259 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.10 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat sebesar 

27% atau sebanyak 17 responden sangat setuju bahwa dalam bekerja pegawai 

mengacu pada standar kualitas kerja. Terdapat sebesar 60,3% atau sebanyak 38 

responden setuju bahwa dalam bekerja pegawai mengacu pada standar kualitas 

kerja, terdapat sebesar 11,1% atau sebanyak 7 responden cukup setuju bahwa 

dalam bekerja pegawai mengacu pada standar kualitas kerja, terdapat sebesar 0% 
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atau sebanyak 0 responden tidak setuju bahwa dalam bekerja pegawai mengacu 

pada standar kualitas kerja, sedangkan terdapat sebesar 1,6% atau sebanyak 1 

responden tidak setuju dalam bekerja pegawai mengacu pada standar kualitas 

kerja, karena pegawai menunjukan kualitas kerja biasa saja hal ini sekedar bekerja 

saja tidak memiki rencana karier dimasa mendatang. 

5. Demosi Jabatan Kearah Jabatan Yang Rendah 

Demosi jabatan adalah penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasa 

dilakukan dikarenakan adanya keteledoran atau kesalahan yang dilakukan oleh 

pegawai dalam bekerja. Demosi suatu hal yang sangat dihindari oleh setiap 

pekerja karena dapat menurunkan status, jabatan, dan gaji. 

 Pada Klinik Baiturrahman Garut, adanya ancaman demosi jabatan pada 

para pegawai bertujuan untk meningkatkan kualitas kerja pegawai, dan juga 

sebagai motivasi bagi pegawai agar berusaha untuk memperoleh yang diinginkan 

serta untuk memajukan perusahaan. 

Tabel 4.11 

Tanggapan Responden Mengenai Saudara/i merasa keberatan terhadap 

perusahaan apabila terjadi demosi/penurunan jabatan 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor 
Persentase 

100% 

Sangat Setuju 5 15 75 23,8 

Setuju 4 37 148 58,7 

Cukup 3 7 21 11,1 

Tidak Setuju 2 3 6 4,8 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 1,6 

Jumlah 63 251 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 
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Dari tabel 4.11 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat sebesar 

23,8%  atau sebanyak 15 responden sangat setuju bahwa pegawai pegawai kecewa 

terhadap perusahaan apabila didemosikan, terdapat sebesar 58,7%  atau sebanyak 

37 responden setuju bahwa pegawai kecewa terhadap perusahaan apabila 

didemosikan, terdapat sebesar 11,1%  atau sebanyak 7 responden cukup setuju 

bahwa pegawai kecewa terhadap perusahaan apabila didemosikan, terdapat 

sebesar 4,8%  atau sebanyak 3 responden tidak setuju bahwa pegawai kecewa 

terhadap perusahaan apabila didemosikan, terdapat sebesar 1,6%  atau sebanyak 1 

responden sangat tidak setuju bahwa pegawai kecewa terhadap perusahaan apabila 

didemosikan karena dengan hal itu pegawai akan senantiasa termotivasi untuk 

bekerja sebaik mungkin untuk menghindari penurunan jabatan pada masa kerja 

6. Mutasi/pemindahan tempat kerja ke tempat kerja lain dengan jabatan yang 

sama 

Mutasi adalah perpindahan pekerjaan seseorang ke tempat kerja lain dalam 

suatu organisasi yang sama, memiliki tingkat level yang sama. Bertujuan untuk 

menghindari kejenuhan pegawai pada lingkungan kerja, rutinitas pekerjaan yang 

terkadang terasa membosankan. 

 Pada Klinik Baiturrahman Garut, mutasi atau perpindahan ke tempat kerja 

lain sebagai bentuk perhatian pimpinan agar dijadikan sebagai batu loncatan untuk 

mendapatkan promosi di waktu yang mendatang dan supaya pegawai dapat 

menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu 

perusahaan. 
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Tabel 4.12 

Tanggapan Responden Mengenai Saudara/i menerima kebijakan 

perusahaan apabila dimutasikan 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor 
Persentase 

100% 

Sangat Setuju 5 13 65 20,6 

Setuju 4 43 172 68,3 

Cukup 3 4 12 6,3 

Tidak Setuju 2 2 4 3,2 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 1,6 

Jumlah 63 254 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

 Dari tabel 4.12 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat sebesar 

20,6% atau sebanyak 13 responden sangat setuju bahwa pegawai menerima 

kebijakan perusahaan apabila dimutasikan, terdapat sebesar 68,3% atau sebanyak 

43 responden setuju bahwa pegawai menerima kebijakan perusahaan apabila 

dimutasikan, terdapat sebesar 6,3% atau sebanyak 4 responden cukup setuju 

bahwa pegawai menerima kebijakan perusahaan apabila dimutasikan, terdapat 

sebesar 3,2% atau sebanyak 2 responden tidak setuju bahwa pegawai menerima 

kebijakan perusahaan apabila dimutasikan, terdapat sebesar 1,6% atau sebanyak 1 

responden sangat tidak setuju bahwa pegawai menerima kebijakan perusahaan 

apabila dimutasikan, karena pegawai merasa baik bekerja diperusahaan yang lama 

dan tidak ingin pindah ke perusahaan lain dengan nama perusahaan yang sama. 

 

3. Tabel Kriteria Rekapitulasi Pengembangan Karier (X) 

Untuk mengetahui hasil dari Tabel kriteria Rekapitulasi Pengembangan 

Karier yaitu dengan rumus sebagai berikut: 

 JI = 
  ( )( )

 
 – 
  ( )( )

 
 = 

    

 
 
   

 
 = 

    

 
 = 302 
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Tabel 4.13 

Kriteria Rekapitulasi X (Pengembangan Karier) 

Nilai Kriteria 

1586-1890 Sangat Baik  

1284-1585 Baik 

982-1283 Cukup Baik 

680-981 Tidak Baik 

378-679 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel  diatas, terdapat nilai 1586-1890 atau kriteria sangat baik, 

terdapat nilai 1284-1585 atau kriteria baik, terdapat nilai 982-1283 atau cukup 

baik, terdapat 982-1283 atau cukup baik, terdapat 680-981 atau tidak baik, 

terdapat 378-679 atau sangat tidak baik. 

4. Tabel Rekapitulasi Variabel X (Pengembangan Karier) 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis. Berikut 

merupakan tabel rekapitulasi variabel X: 

Tabel 4.14 

Rekapitulasi Variabel X (Pengembangan Karier) 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

No Pertanyaan 
Target 

Skor 

Skor 

Tercapai 
Kriteria 

1 
Perusahaan memberikan promosi kepada 

pegawai yang memenuhi kualifikasi 
315 248 Baik 

2 
Pengetahuan saudara/i telah sesuai dengan 

standar yang ditentukan perusahaan 
315 254 Baik 

3 
Saudara/i selalu menerima ketika perusahaan 

memberlakukan transfer jabatan 
315 256 Baik 

4 
Dalam bekerja saudara/i mengacu pada 

standar kualitas kerja 
315 259 Baik 

5 
Saudara/i merasa keberatan terhadap 

perusahaan apabila terjadi demosi/penurunan 

jabatan 

315 251 Baik 

6 
Saudara/i menerima kebijakan perusahaan 

apabila dimutasikan 
315 254 Baik 

Total  1522  



128 
 

 
 

Dari tabel 4.14 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat hasil dari 

target skor diperoleh nilai yang sama yaitu 315, terdapat skor tercapai 248 atau 

dengan kriteria baik bahwa perusahaan memberikan promosi kepada pegawai 

yang memenuhi kualifikasi, terdapat skor tercapai 254 atau kriteria baik bahwa 

pengetahuan  pegawai telah sesuai dengan standar yang ditentukan perusahaan, 

terdapat skor tercapai 256 atau kriteria baik bahwa pegawai menerima ketika 

perusahaan memberlakukan transfer jabatan, terdapat skor tercapai 259 atau 

kriteria baik bahwa dalam bekerja mengacu pada standar kualitas kerja, terdapat 

skor tercapai 251 atau kriteria baik bahwa pegawai merasa keberatan terhadap 

perusahaan apabila terjadi demosi/penurunan jabatan, terdapat skor tercapai 254 

atau kriteria baik bahwa pegawai menerima kebijakan perusahaan apabila 

dimutasikan. 

 

4.2.2 Pelaksanaan Variabel Kinerja  

 Kinerja merupakan faktor kunci keberhasilan didalam berkembangnya 

pegawai di perusahaan dimana perusahaan menilai, mempertimbangkan 

berkembangnya karier pegawai hal ini dilihat dari kinerja yang telah dilakukan 

selama siklus bekerja yang telah ditempuh berkaitan dengan pelaksanaan dan 

tugas beserta tanggung jawabnya  diperusahaan, dari sana jelas bias terlihat 

seberap besar kompetensi,prestasi, pengalaman, minat, dan bakat pegawai itu 

sendiri untuk ditempatkan pada jabatan yang tepat sesuai pengetahuan, kealian 

dan kemampuan yang dimiliki. 
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 Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada 63 responden yang terdiri 

dari 6 item pernyataan tentang kinerja, maka dapat diketahui mengenai pernyataan 

responden terhadap kinerja pada Klinik Baiturrahman Garut. Untuk dapat 

memudahkan penilaian dari jawaban responden, maka dibuat kriteria penilaian 

sebagai berikut: 

1. Sangat Setuju   = 5 

2. Setuju   = 4 

3. Kurang Setuju  = 3 

4. Tidak Setuju   = 2 

5. Sangat Tidak Setuju  = 5 

 

1. Tabel Kriteria Variabel Y (Kinerja) 

Untuk membuat Tabel Kriteria Kinerja, sebelumnya sama dengan Tabel 

Kriteria Pengembangan Karier yaitu harus  menentukan Jarak interval terlebih 

dahulu, Jarak Interval dicari dengan rumus sebagai berikut: 

JI = 
  ( )   ( )

 
 = 
      

 
 = 

   

 
 = 50,4 

Dan dibulatkan menjadi 50 

 Tabel 4.15  

Kriteria Variabel Y (Kinerja) 

Nilai Kriteria 

263-312 Sangat Baik 

213-262 Baik 

163-212 Cukup Baik 

113-162 Tidak Baik 

63-112 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

 



130 
 

 
 

2.  Tabel Distribusi Frekwensi Kinerja (Y) 

1. Ketepatan kerja 

Ketepatan dalam melaksanakan pekerjaan merupakan adanya kesesuaian 

antara rencana kerja dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. ketepatan 

juga berpatok dan berorientasi pada tingkat intelenjensi, daya fikir dan 

penguasaan ilmu dan ruang lingkup yang jelas berdasarkan kompetensi yang 

dimiliki seorang pegawai, dalam hal ini mencakup kerjasama, loyalitas, 

kedisiplinan dan tanggung jawab dalam bekerja. 

Pada Klinik Baiturrahman Garut, Ketepatan kerja merupakan salah satu 

unsur yang sangat penting untuk memenuhi segala bentuk instruksi, tugas, dan 

tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai. Sehingga apabila ketepatan 

dalam bekerja sebagai ukuran untuk naiknya karier seseorang maka pegawai yang 

bersangkutan akan senantiasa memperbaiki kualitas kinerjanya. 

Tabel 4.16 

Tanggapan Responden Mengenai Saudara/i mengerjakan tugas tepat pada 

waktu yang ditentukan 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor 
Persentase 

100% 

Sangat Setuju 5 13 65 20,6 

Setuju 4 36 144 57,1 

Cukup 3 11 33 17,5 

Tidak Setuju 2 2 4 3,2 

Sangat Tidak setuju 1 1 1 1,6 

Jumlah 63 247 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.16 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat sebesar 

20,6% atau sebanyak 13 responden sangat setuju bahwa pegawai mengerjakan 

tugas tepat pada waktu yang ditentukan, terdapat sebesar 57,1% atau sebanyak 36 



131 
 

 
 

responden setuju bahwa pegawai mengerjakan tugas tepat pada waktu yang 

ditentukan, terdapat sebesar 17,5% atau sebanyak 11 responden cukup setuju 

bahwa pegawai mengerjakan tugas tepat pada waktu yang ditentukan, terdapat 

sebesar 3,2% atau sebanyak 2 responden tidak setuju bahwa pegawai mengerjakan 

tugas tepat pada waktu yang ditentukan, sedangkan terdapat sebesar 1,6% atau 

sebanyak 1 responden sangat tidak setuju bahwa pegawai mengerjakan tugas tepat 

pada waktu yang ditentukan. 

2. Ketelitian Kerja 

Ketelitian kerja merupakan bentuk kedisiplinan kerja pegawai untuk 

melaksanakan segenap perintah yang didelegasikan pimpinan kepada bawahannya 

agar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Ketelitian kerja tentulah ditekankan 

oleh perusahaan untuk terhindar dari segala bentuk keteledoran yang bersifat fatal 

bagi perusahaan. 

 Pada Klinik Baiturrahman Garut, ketelitian kerja meski tertanam pada diri 

seorang pegawai hal ini terbukti pada masa seleksi sampai pada masa orientasi 

jabatan pegawai dituntut untuk memiliki pengetahuan, kemampuan serta 

keterampilan yang baik guna menjunjung k3 (keselamatan & kerja) pegawai. 

Tabel 4.17 

Tanggapan Responden Mengenai Saudara/i selalu teliti untuk menghindari 

kesalahan dalam bekerja 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor 
Persentase 

100% 

Sangat Setuju 5 14 70 22,2 

Setuju 4 40 160 63,5 

Cukup 3 5 15 7,9 

Tidak Setuju 2 3 6 4,8 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 1,6 

Jumlah 63 252 100 
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Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.17 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat sebesar 

22,2% atau sebanyak 14 responden sangat setuju bahwa pegawai selalu teliti 

sehingga menghindari kesalahan dalam bekerja, sebesar 63,5% atau sebanyak 40 

responden setuju bahwa pegawai selalu teliti sehingga menghindari kesalahan 

dalam bekerja, sebesar 7,9% atau sebanyak 5 responden cukup setuju bahwa 

pegawai selalu teliti sehingga menghindari kesalahan dalam bekerja, sebesar 

4,8%% atau sebanyak 3 responden tidak setuju bahwa pegawai selalu teliti 

sehingga menghindari kesalahan dalam bekerja,sedangkan terdapat sebesar 1,6% 

atau sebanyak 1 responden sangat tidak setuju bahwa pegawai selalu teliti 

sehingga menghindari kesalahan dalam bekerja 

3. Melaksanakan Instruksi 

Instruksi kerja merupakan suatu perintah yang disediakan untuk membantu 

pegawai dalam melakukan pekerjaan dengan benar atau untuk melakukan tugas 

sesuai dengan prosedur. 

 Pada Klinik Baiturrahman Garut, pemberian tugas dan tanggung jawab 

yang diberikan pimpinan kepada bawahan dirancang sesuai dengan standar 

operasional prosedur (SOP) yang direncanakan hal ini dapat dilihat dengan 

pegawai mendapat izin terlebih dahulu pada asisten manajer sebelum 

melaksanakan tugas yang meski dikerjakan, sehingga adanya komunikasi yang 

intensif dalam menghindari kesalah pahaman dalam bekerja. 
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Tabel 4.18 

Tanggapan Responden Mengenai Pemimpin memberikan instruksi sesuai 

dengan peranan/posisi saudara/i 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor 
Persentase 

100% 

Sangat Setuju 5 13 65 20,6 

Setuju 4 36 144 57,1 

Cukup 3 12 36 19 

Tidak Setuju 2 1 2 1,6 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 1,6 

Jumlah 63 248 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.18 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat sebesar 

20,6% atau sebanyak 13 responden sangat setuju bahwa Pimpinan melakukan 

intruksi sesuai dengan peranan/posisi saudara, terdapat sebesar 57,1% atau 

sebanyak 36 responden setuju bahwa Pimpinan melakukan intruksi sesuai dengan 

peranan/posisi saudara, terdapat sebesar 19% atau sebanyak 12 responden cukup 

setuju bahwa Pimpinan melakukan intruksi sesuai dengan peranan/posisi saudara, 

terdapat sebesar 1,6% atau sebanyak 1 responden tidak setuju bahwa pimpinan 

melakukan intruksi sesuai dengan peranan/posisi saudara Sedangkan terdapat 

sebesar 1,6% atau sebanyak 1 responden sangat tidak setuju bahwa pimpinan 

melakukan intruksi sesuai dengan peranan/posisi saudara 

4. Rajin bekerja 

Rajin dalam bekrja merupakan suatu kondisi yang ditampilkan oleh 

seseorang pegawai yang terbentuk melalui prosese dari serangkaian perilaku yang 

menunjukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, ketelitian, keteraturan dalam bekerja. 

Rajin bekerja sangatlah bermanfaat sebagai tolak ukur penilaian kinerja selama 

mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, kehadiran pada jam kerja, 
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maupun sikap pegawai berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi peraturan 

yang ada. 

 Pada Klinik Baitrrahman Garut, komitmen untuk rajin dalam bekerja telah 

dilaksanakan dengan maksimal, terbukti pimpinan memberikan bonus pada 

pegawai berprestasi dan rajin hal ini bertujuan untuk mendorang pegawai 

berusaha memperbaiki dan membentuk kualitas kerja, sikap, dan perilaku 

sehingga para pegawai secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dalam 

meningkatkan prestasi kerjanya.  

Tabel 4.19 

Tanggapan Responden Mengenai Perusahaan memberikan apresiasi 

pada pegawai yang rajin bekerja 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor 
Persentase 

100% 

Sangat Setuju 5 17 85 27 

Setuju 4 33 132 52,4 

Cukup 3 11 33 17,5 

Tidak Setuju 2 1 2 1,6 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 1,6 

Jumlah 63 253 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.19 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat sebesar 27% 

atau sebanyak 17 responden sangat setuju bahwa perusahaan memberikan bonus 

pada pegawai yang rajin bekerja, terdapat sebesar 52,4% atau sebanyak 33 

responden setuju bahwa Perusahaan memberikan bonus pada pegawai yang rajin 

bekerja, terdapat sebesar 17,5,% atau sebanyak 11 responden cukup setuju bahwa 

perusahaan memberikan bonus pada pegawai yang rajin bekerja, terdapat sebesar  

1,6% atau sebanyak 1 responden tidak setuju bahwa perusahaan memberikan 

bonus pada pegawai yang rajin bekerja, sedangkan terdapat sebesar 1,6% atau 
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sebanyak 1 responden sangat tidak setuju bahwa perusahaan memberikan bonus 

pada pegawai yang rajin bekerja ini perlu dengan kemampuan dan kedisiplinan 

yang melekat pada pegawai. 

5. Bekerja Efektif Dan Efisien 

Bekerja secara efektif dan efisien merupakan suatu pekerjaan yang dapat 

diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, efektif 

merupakan sampai tingkat apakah tujuan sudah dicapai dalam arti kualitas dan 

kuantitas, sedangkan efisien merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dengan 

berdaya guna atau segala sesuatunya dapat diselesaikan. 

Pada Klinik Baiturrahman Garut, bekerja senantiasa bekerja efektif dan 

efisien guna selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, 

menyediakan obat-obatan, memberikan kepuasan pelanggan, serta Dokter yang 

setiap harinya selalu ada. 

Tabel 4.20 

Tanggapan Responden Mengenai Perkerjaan telah saudara/i lakukan 

secara efektif dan efisien 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 15 75 23,8 

Setuju 4 38 152 60,3 

Cukup 3 8 24 12,7 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 2 2 3,2 

Jumlah 63 253 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.20 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat sebesar 

23,8% atau sebanyak 15 responden sangat setuju bahwa pegawai selalu bekerja 

secara efektif dan efisien, terdapat sebesar 60,3% atau sebanyak 38 responden 

setuju bahwa pegawai selalu bekerja secara efektif dan efisien, terdapat sebesar 
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12,7% atau sebanyak 8 responden cukup setuju bahwa pegawai selalu bekerja 

secara efektif dan efisien, terdapat sebesar 0% atau sebanyak 0 responden tidak 

setuju bahwa pegawai selalu bekerja secara efektif dan efisien,  Sedangkan 

terdapat sebesar 3,2% atau sebanyak 2 responden sangat tidak setuju bahwa 

pegawai selalu bekerja secara efektif dan efisien hal ini menurunnya semangat 

pegawai dalam bekerja. 

6. Bekerja Sesuai Dengan Harapan 

 

Harapan merupakan impian yang meski dicapai perusahaan atau organisasi, 

baik itu dalam bentuk apapun seperti tujuan perusahaan atau organisasi (visi dan 

misi). Kesesuaian kerja pegawai dengan harapan dijadikan arah bagi keputusan 

manajemen dan membentuk kriteria yang digunakan untuk mengukur hasil 

pencapaian kerja, target yang diinginkan. 

 Pada Klinik Baiturrahman Garut, terwujudnya kesesuaian dengan harapan 

perusahaan atas pekerjaan dapat terwujud apabila setiap melaksanakan pekerjaan 

dan pemeriksaan pasien senantiasa dibimbing serta diarahkan oleh pihak Dokter 

hal ini sebagai kesempatan pegawai untuk menambah pemahaman, pengetahuan 

pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai. 

Tabel 4.21 

Tanggapan Responden Mengenai Saudara/i bekerja sesuai dengan harapan 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 18 90 28,6 

Setuju 4 37 148 58,7 

Cukup 3 4 12 6,3 

Tidak Setuju 2 3 6 4,8 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 1,6 

Jumlah 63 257 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 
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Dari tabel 4.21 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat sebesar 

28,6% atau sebanyak 18 responden sangat setuju bahwa pegawai bekerja sesuai 

dengan harapan pengetahuan yang baik, terdapat sebesar 58,7% atau sebanyak 37 

responden setuju bahwa pegawai bekerja sesuai dengan harapan, terdapat sebesar 

6,3% atau sebanyak 4 responden cukup setuju bahwa pegawai bekerja sesuai 

dengan harapan, terdapat 4,8% atau 3 responden tidak setuju bahwa pegawai 

bekerja sesuai dengan harapan pengetahuan yang baik, sedangkan terdapat sebesar 

1,6% atau sebanyak 1 responden sangat tidak setuju bahwa pegawai bekerja 

sesuai dengan harapan karena harus dibarengi dengan pengetahuan yang baik.  

3. Tabel Kriteria Rekapitulasi Kinerja (Y) 

Untuk mengetahui hasil dari Tabel kriteria Rekapitulasi Pengembangan 

Karier yaitu dengan rumus sebagai berikut: 

JI = 
  ( )( )

 
 – 
  ( )( )

 
 = 

    

 
 
   

 
 = 

    

 
 = 302 

Tabel 4.22 

Kriteria Rekapitulasi Y (Kinerja) 

Nilai Kriteria 

1586-1890 Sangat Baik  

1284-1585 Baik 

982-1283 Cukup Baik 

680-981 Tidak Baik 

378-679 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel  diatas, terdapat nilai 1586-1890 atau kriteria sangat baik, 

terdapat nilai 1284-1585 atau kriteria baik, terdapat nilai 982-1283 atau cukup 

baik, terdapat 982-1283 atau cukup baik, terdapat 680-981 atau tidak baik, 

terdapat 378-679 atau sangat tidak baik. 
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4. Tabel Rekapitulasi Variabel Y (Kinerja) 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis. Berikut 

merupakan tabel rekapitulasi variabel Y: 

Tabel 4.23 

Rekapitulasi Variabel Y (Kinerja) 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.23 diatas, dapat diketahui pada umumnya terdapat hasil dari 

target skor diperoleh nilai yang sama yaitu 315, terdapat skor tercapai 247 atau 

dengan kriteria baik bahwa pegawai mengerjakan tugas tepat waktu, terdapat skor 

tercapai 252 atau kriteria baik bahwa pegawai selalu teliti menghindari kesalahan 

dalam bekerja, terdapat skor tercapai 248 atau kriteria baik bahwa pemimpin 

memberikan instruksi sesuai dengan peranan/posisi, terdapat skor tercapai 253 

atau kriteria baik bahwa perusahaan memberikan apresiasi pada pegawai yang 

rajin bekerja, terdapat skor tercapai 253 atau kriteria baik bahwa pekerjaan telah 

dilakukan secara efektif dan efisien, terdapat skor tercapai 257 atau kriteria baik 

bahwa pegawai bekerja sesuai dengan harapan. 

No Pertanyaan 
Target 

Skor 

Skor 

Tercapai 
Kriteria 

1 
Saudara/i mengerjakan tugas tepat 

pada waktu yang ditentukan 
315 247 Baik 

2 
Saudara/i selalu teliti untuk 

menghindari kesalahan dalam bekerja 
315 252 Baik 

3 
Pemimpin memberikan instruksi 

sesuai dengan peranan/posisi saudara/i  
315 248 Baik 

4 
Perusahaan memberikan apresiasi 

pada pegawai yang rajin bekerja 
315 253 Baik 

5 Perkerjaan telah saudara/i lakukan 

secara efektif dan efisien 
315 253 Baik 

6 
Saudara/i bekerja sesuai dengan 

harapan 
315 257 Baik 

Total  1510  
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4.2.3 Analisis Data 

4.2.3.1 Uji Validitas Instrumen Pengembangan Karier  

Dalam pengujian validitas instrumen rotasi pekerjaan dibagikan kepada 63 

responden yang terdiri dari 6 pernyataan, dimana responden tersebut adalah 

pegawai Klinik Baiturrahman Garut. Selanjutnya dilakukan pengujian setiap butir 

pernyataan dengan menggunakan korelasi product moment. Berdasarkan hasil 

perhitungan korelasi pada masing-masing butir pernyataan (terlampir), berikut 

adalah hasil analisisnya : 

Tabel 4.24 

Data Analisa Item Instrumen Pengembangan Karier 

No. Butir 

Instrumen 

Koefisien 

Korelasi 

R 

Keterangan Product 

moment 

1 0,641 0.317 Valid 

2 0,661 0.317 Valid 

3 0,506 0.317 Valid 

4 0,699 0.317 Valid 

5 0,687 0.317 Valid 

6 0,379 0.317 Valid 

Sumber : Data Primer yang telah diolah 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.24 diketahui bahwa semua butir pernyataan memiliki 

koefisien korelasi diatas 0,317 dengan demikian seluruh butir pernyataan pada 

instrumen penelitian Pengembangan karier dinyatakan valid. Berdasarkan hasil uji 

coba tersebut, validitas tertinggi adalah butir  4  dengan koefisien korelasi sebesar 

0,699 dan validitas terendah adalah butir no 6 dengan nilai koefesien korelasi 

sebesar 0,379 

 



140 
 

 
 

4.2.3.2 Uji Validitas Instrumen Kinerja  

Dalam pengujian validitas instrumen sanksi hukuman dibagikan kepada 63 

responden yang terdiri dari 6 pernyataan, dimana responden terebut adalah 

Pegawai Klinik Baiturrahman Garut. Selanjutnya dilakukan pengujian setiap butir 

pernyataan dengan menggunakan korelasi product moment. Berdasarkan hasil 

perhitungan korelasi pada masing-masing butir pernyataan (terlampir), berikut 

adalah hasil analisisnya: 

Tabel 4.25 

Data Analisa Item Instrumen Kinerja 

No. Butir 

Instrumen 

Koefisien 

Korelasi 

R 

Keterangan Product 

moment 

1 0,515 0.317 Valid 

2 0,667 0.317 Valid 

3 0,658 0.317 Valid 

4 0,666 0.317 Valid 

5 0,620 0.317 Valid 

6 0,602 0.317 Valid 

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.25, diketahui bahwa semua butir pernyataan memiliki 

koefisien korelasi diatas 0,317. Dengan demikian seluruh butir pernyataan pada 

instrument kinerja dinyatakan valid. Karena nilai koefisien korelasi dari setiap 

item instrumen melebihi 0,317. Sehingga dapat digunakan sebagai alat 

pengumpulan data untuk mengukur kinerja pada Klinik Baiturrahan Garut. Dari 

hasil pengujian tersebut, validitas tertinggi adalah pada item 2 dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,667 dan validitas terendah adalah item 1 dengan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,515 
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4.2.3.3 Uji Reliabilitas Instrumen Pengembangan Karier 

Berdasarkan hasil uji validitas Pengembangan Karier yang berjumlah 6 

butir pernyataan dinyatakan Valid, maka pengujian dilanjutkan ke tahap uji 

reliabilitas Pengembagan Karier, dapat dilihat pada tabel 4.26 di bawah ini: 

 Tabel 4.26 

 Uji Reliabilitas Pengembangan Karier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Spss Versi 25 

 

Berdasarkan tabel diatas jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 63 

responden. Dengan demikian tidak ada data yang hilang. Nilai Cronbach’s Alpha 

=  0,640. Untuk mengetahui reliabilitas dari variabel X (Pengembangan Karier) 

kemudian dibandingkan dengan nilai r kritis pada signifikansi 0,05. Dari tabel r 

(Pearson Product Moment) dengan jumlah data n=6 didapat nilai sebesar = 0,639 

diperoleh ≥ 600 = 0,639 ≥ 0,600. Dengan demikian, seluruh instrumen 

pengembangan karier yang telah disusun memenuhi syarat validitas dan 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 63 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 63 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,639 6 
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reliabilitas, maka instrument Pengembangan dapat digunakan untuk pengukuran 

dalam rangka pengumpulan data. 

 

4.2.3.4 Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian Kinerja 

Berdasarkan hasil uji validitas instrument kinerja yang berjumlah 6 butir 

pernyataan dinyatakan Valid, maka pengujian dilanjutkan ke tahap uji reliabilitas 

instrument kinerja, dapat dilihat pada tabel 4.27 di bawah ini: 

Tabel 4.27 

Uji Reliabilitas Kinerja 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 63 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 63 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Spss Versi 25 

 

Berdasarkan tabel diatas jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 63 

responden. Dengan demikian tidak ada data yang hilang. NJilai Cronbach’s Alpha 

=  0,681. Untuk mengetahui reliabilitas dari variabel Y (Karier) kemudian 

dibandingkan dengan nilai r kritis pada signifikansi 0,05. Dari tabel r (Pearson 

Product Moment) dengan jumlah data n=6 didapat nilai sebesar = 0,681 diperoleh 

≥ 600 = 0,681 ≥ 0,600. Dengan demikian, seluruh instrumen Kinerja yang telah 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,681 6 
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disusun memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, maka instrument Kinerja dapat 

digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data. 

 

4.2.3.5 Uji Koefisien Determinasi 

 Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh antara Variabel X 

(Pengembangan Karier) Terhadap Variabel Y (Kinerja) pada Klinik Baiturrahman 

Garut dilakukan terhadap uji koefisien determinasi. Adapun perhitungan uji 

koefisien determinasi tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.28 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .573
a
 .329 .318 15.040 

a. Predictors: (Constant), Y 

 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data Spss 25, 2019 

 

 Adapun rumus untuk menghitung koefisien determinasi ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Kd  =    x 100% 

Kd = 0,329x 100% 

Kd   = 32,9 % 

 

 Dari perhitungan diatas, diperoleh koefisien determinasi sebesar 32,9% 

Dari hasil tersebut, dapat di interpretasikan bahwa besarnya pengaruh variabel X 

(Pengembangan Karier) terhadap variabel Y (Kinerja) adalah sebesar 32,9% dan 

Kd = 𝒓𝟐 x 100% 
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sisanya sebesar 67,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas pada 

penelitian ini. Hal lain yang tidak dibahas pada penelitian ini seperti motivasi 

kerja, komitmen, kepuasan kerja, kedisiplinan, kompensasi, loyalitas, pendidikan 

dan pelatihan, kepemimpinan, upaya kerja, semangat kerja dan lain-lain yang 

menunjang pengembangan karier pegawai. 

 

4.2.3.6 Uji Regresi Linier Sederhana 

Tabel. 4.29 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11,991 3,132  3,828 ,000 

Pengembangan 

Karier 

,496 ,129 ,442 3,847 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Spss 25, 2019 

 

Berdasarkan nilai signifikansi : dari tabel koefisien diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

Pengembangan Karier (X) berpengaruh terhadap variabel Kinerja (Y)  

Berdasarkan nilai t : diketahui nilai         sebesar 3,847 >        2,000, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel Pengembangan Karier (X) berpengaruh 

terhadap variabel Kinerja (Y),  

Mencari        :  

       = (α / 2 : n-k-1)  
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= (0,05 / 2 : 63-1-1)  

= (0,025 : 61) 

= 2,000 

 

4.2.3.7 Uji Hipotesis   

Uji t  

Tabel. 4.30 

Hasil Uji t 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11,991 3,132  3,828 ,000 

Pengembangan 

Karier 

,496 ,129 ,442 3,847 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Spss 25, 2019 

 

 

Dari hasil analisis regresi di atas dapat diketahui nilai t hitung . Langkah-

langkah pengujian sebagai berikut: 

1. Menentukan Hipotesis 

Ho : Ada pengaruh secara signifikan antara Pengembangan Karier dengan 

Kinerja 

Ha : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara Pengembangan Karier 

dengan Kinerja 

2. Menentukan tingkat signifikansi  
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Tingkat signifikansi menggunakan  = 5% (signifikansi 5% atau 0,05 

adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian) 

3. Menentukan t hitung 

Berdasarkan tabel  diperoleh t hitung sebesar 3,847 

4. Menentukan t tabel  

Tabel distribusi t dicari pada  = 5%  = 0,05  dengan derajat kebebasan 

(df) n-k-1 atau  63-1-1  = 61 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah 

variabel independen). Dengan pengujian diperoleh untuk t tabel sebesar 

2,00  

5. Kriteria Pengujian 

Ho diterima jika –t tabel < t hitung < t tabel 

Ho ditolak jika -thitung < -t tabel atau t hitung > t tabel 

6. Membandingkan t hitung dengan t tabel  

Nilai t hitung > t tabel (3,847 > 2,00) maka Ho ditolak. 

7. Kesimpulan 

Oleh karena nilai t hitung > t tabel (3,847 > 2,00) maka Ho ditolak, artinya 

bahwa ada pengaruh secara signifikan antara Pengembangan Karier  

dengan kinerja. Jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa 

Pengembangan Karier berpengaruh terhadap kinerja pada klinik 

baiturrahman garut. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 

analisa deskriptif antara pengaruh Pengembangan Karier terhadap Kinerja 

pegawai dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil analisis atas tanggapan responden terhadap 

pengembangan karier pegawai yang dilaksanakan Klinik Baiturrahman  

Garut uji validitas rata-rata variabel x=0,600 dan variabel y=0,600 dan uji 

reabilitas memiliki cronbach untuk variabel x=0,639 dan variabel y=0,681, 

menunjukan bahwa valid dan reliabel.  

2. Berdasarkan hasil analisis atas hubungan kinerja terhadap pengembangan 

karier pegawai yang dilaksanakan Klinik Baiturrahman  Garut adanya 

tingkat hubungan sedang, karena nilai r=0,573 dan besarnya kontribusi 

pengembangan karier terhadap kinerja sebesar 32,9% dan sisanya 67,1% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas pada penelitian ini 

seperti motivasi kerja, komitmen, kepuasan kerja, kedisiplinan, 

kompensasi, loyalitas, pendidikan dan pelatihan, kepemimpinan, upaya 

kerja, semangat kerja dan lain-lain yang menunjang kinerja pegawai. Tabel 

koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel pengembangan karier (X) berpengaruh 

terhadap variabel Kinerja (Y). 
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3. Berdasarkan hasil pengolahan data hubungan pengembangan karier 

terhadap kinerja nilai t: diketahui nilai         sebesar 3,847 >        2,000, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengembangan Karier (X) 

pengaruh secara signifikan antara Pengembangan Karier dengan Kinerja 

(Y). 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan 

beberapa saran atau masukan untuk pihak perusahaan sebagai berikut: 

1. Kepada pihak perusahaan atau pimpinan Klinik Baiturrahman Garut 

agar lebih meningkatkan dan mengoptimalkan pelatihan dan dukungan 

motivasi kepada pegawai agar kinerja pegawai dapat berjalan sesuai 

dengan harapan perusahaan dengan melihat kemampuan dan keahlian 

untuk menempatkan pegawai pada posisi jabatan yang tepat. Dan 

perusahaan senantiasa harus memberikan kesempatan yang sebesar-

besarnya untuk memilih jalur karier yang akan dipilih dengan melihat 

kinerja, kompetensi, serta pengetahuan kerja yang dimiliki seorang 

pegawai. 

2. Mengingat bahwa pengembangan karier memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kinerja maka diharapkan pihak manajemen atau 

pimpinan terus melakukan upaya-upaya seperti kompensasi, motivasi, 

tunjangan, dan pelatihan dalam meningkatkan pengembangan karier 

pegawai dengan cara lebih mengedepankan profesionalisme kerja di 

perusahaan. 
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