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ABSTRACT

The objectives is to analyze the influence of individual factors which include the factor of capacity and expertise, 
educational background, perception, attitude, learning values toward discipline employess of RSU Bhakti Rahayu 
Denpasar. This analytic observational study was conducted by survey research methods. The istrument was questionnaire 
interviewing to 96 employees. The results showed that: 1) individual factors, especially the educational background has 
significant effect on employee discipline Bhakti Rahayu Hospital Denpasar, 2) organizational factors, respect has significant 
effect on employee discipline Bhakti Rahayu Hospital Denpasar.  Recommendations regarding the discipline given to 
individual factors, namely educational background and organizational factors, awards. Suggestions for the management 
and the entire staff at RSU Bhakti Rahayu Denpasar are to pay more attention to educational background in conducting 
recruitment and placement of employees and the factors that influence it, which is subordinate and situation as well as 
give to reward accordance with the performance of RSU Bhakti Rahayu Denpasar employees situation as well as give 
to reward accordance with the performance of RSU Bhakti Rahayu Denpasar employees.
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PENDAHULUAN

Rumah sakit harus memiliki sumber daya manusia 
yang andal, mampu dan terampil serta mempunyai 
semangat kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan 
kepada pasien. RSU Bhakti Rahayu merupakan salah satu 
rumah sakit swasta yang mempunyai komitmen turut serta 
berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan secara 
efisien dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat 
disekitarnya. Kesungguhan dalam memberikan pelayanan 
oleh RSU Bhakti Rahayu Denpasar dituangkan dalam 
motto “We Care & We Serve” (Kami peduli dan Siap 
Melayani). Artinya kesiapan serta kesanggupan kami 
untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi 
masyarakat umum serta semua pihak yang berkepentingan 
dalam pelayanan kesehatan. 

Sumber daya yang berkualitas akan mempengaruhi 
kinerja karyawan secara keseluruhan sehingga perusahaan 
dapat mencapai tujuannya. Semakin berkualitas SDM 
yang dimiliki perusahaan maka akan semakin tinggi 
kinerja karyawan. Kinerja merupakan perilaku nyata yang 
ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang 
dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan peranannya 
dalam perusahaannya (Rivai, 2005). 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap 
karyawan RSU Bhakti Rahayu dan kondisi kerja karyawan 
belum optimal. Belum optimalnya disiplin kerja karyawan 

ditunjukkan dengan masih banyaknya karyawan yang 
belum tepat waktu. Ketidaktepatan waktu saat datang 
ke tempat kerja, memulai kerja dan pulang. Selain itu 
terdapat pula karyawan yang tidak berpakaian secara 
rapi saat datang ketempat kerja, belum digunakannya 
perlengkapan kerja dan peralatan kerja secara baik 
oleh karyawan. Masih banyaknya karyawan yang tidak 
mengembalikan seluruh peralatan kerja dan rendahnya 
tingkat kehadiran karyawan. Dengan demikian perlu 
kiranya langkah untuk pendisiplinan. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dapat 
dilihat jumlah absensi sampai melebihi 3% pada bulan 
Agustus, Oktober, November, Desember, Februari, April, 
Mei, dan Juni, dengan rata-rata sebesar 3,05 persen. 
Menurut Mudiartha (2001), bahwa rata-rata tingkat absensi 
0-3 persen per bulan disiplin kerja baik, > 3–10 persen 
per bulan disiplin kerja rendah, absensi > 10-20 persen 
per bulan menunjukkan disiplin kerja yang buruk dan tidak 
layak di dalam perusahaan. Tingkat absensi yang tinggi 
dapat mempengaruhi karyawan untuk mengeluarkan 
kemampuannya secara optimal. Produktivitas yang 
menurun pada akhirnya mempengaruhi kinerjanya. Hal 
tersebut menandakan adanya persoalan dalam disiplin 
kerja karyawan RSU Bhakti Rahayu Denpasar. Situasi 
demikian menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh 
faktor individu yang meliputi faktor kemampuan dan 
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keahlian, latar belakang pendidikan, persepsi, attitude, 
pembelajaran, nilai, dan motivasi terhadap disiplin kerja 
karyawan RSU Bhakti Rahayu Denpasar. Tujuan kedua 
yakni menganalisis pengaruh faktor organisasi yang 
meliputi faktor kepemimpinan, penghargaan, struktur, 
job description, tersedianya sarana fisik, akses informasi, 
dan lingkungan fisik organisasi terhadap disiplin kerja 
karyawan RSU Bhakti Rahayu Denpasar serta menyusun 
rekomendasi peningkatan disiplin kerja karyawan RSU 
Bhakti Rahayu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat analitik cross sectional 
dengan metode penelitian survey. Dari penelitian ini 
diperoleh rekomendasi peningkatan disiplin kerja untuk 
meningkatkan kinerja karyawan RSU Bhakti Rahayu. 
Lokasi penelitian adalah RSU Bhakti Rahayu Denpasar. 
Waktu pengumpulan data adalah periode 20 Juni–10 
Juli 2011. Subjek penelitian adalah karyawan RSU Bhakti 
Rahayu. Jumlah seluruh karyawan RSU Bhakti Rahayu 
adalah 96 orang. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
wawancara dan kuisioner. Data yang diperoleh dari 
kuesioner dan wawancara disajikan dalam bentuk tabel 
distribusi frekuensi dan menganalisis total tabulasi silang. 
Berpengaruh bila perbedaan persentase disiplin kerja 
yang baik antara katagori dengan variabel atau faktor ≥ 20 
persen. Isu strategis ditetapkan bila variabel berpengaruh 
dan variabel baiknya ≤ 80 persen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Individu Terhadap Disiplin Kerja 

Faktor individu yang diteliti terdiri dari: kemampuan 
dan keahlian, latar belakang pendidikan, persepsi, attitude, 
pembelajaran, nilai dan motivasi. Faktor individu yang 
berpengaruh dan termasuk isu strategis adalah latar 
belakang pendidikan.

Tabel 1 menunjukkan latar belakang pendidikan 
berpengaruh terhadap disiplin kerja. Hal tersebut 
disebabkan selisih karyawan yang memiliki disiplin kerja 
baik yang mempunyai latar belakang pendidikan yang 
tidak sesuai dengan latar belakang yang sesuai sebanyak 
20,3%. Dimasukkan isu strategis karena latar belakang 
pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sebanyak 
67,7%. 

Faktor Organisasi terhadap Disiplin Kerja 
Karyawan 

Faktor organisasi yang diteliti meliputi kepemimpinan, 
penghargaan, struktur organisasi, job description, 
tersedianya fasilitas, akses informasi dan lingkungan 
fisik organisasi. Faktor organisasi yang berpengaruh dan 
isu strategis adalah variabel penghargaan. Pemberian 
penghargaan berpengaruh terhadap disiplin kerja 
karyawan RSU Bhakti Rahayu tahun 2010. Hal tersebut 
disebabkan selisih proporsi disiplin kerja baik yang 
mendapat penghargaan kurang dengan penghargaan baik 
sebanyak 33,8%. Variabel tersebut masuk isu strategis 
karena karyawan yang mendapat penghargaan baik 
sebanyak 61,5%.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa latar belakang 
pendidikan yang tidak sesuai cenderung tidak disiplin. 
Penyebabnya adalah rekrutmen dan penempatan 
karyawan RSU Bhakti Rahayu Denpasar tidak sesuai 
dengan latar belakang pendidikan karyawan. Peran latar 
belakang pendidikan sangat diperlukan dalam prestasi 
kerja karyawan. Karyawan RSU Bhakti Rahayu Denpasar 
yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan 
pekerjannya tentu akan mudah untuk melaksanakan 
tanggung jawabnya. Karyawan mampu membaca situasi 
dan permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan serta 
dapat memberikan respons yang tepat dan memiliki 
penyesuaian diri yang baik dengan lingkunganya.

Jumlah karyawan RSU Bhakti Rahayu Denpasar 
adalah sebanyak 96 orang. Namun pada kenyataannya 
karyawan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya 
masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari tenaga 
perawat di ruangan yang masih dikombinasikan dengan 
tenaga pekerja kesehatan. Akibatnya peran dan fungsi dari 
setiap karyawan masih rancu. Solusi untuk mengatasi hal 
tersebut, diperlukan perencanaan sumber daya manusia 
secara akurat dan profesional. Sangat penting bagi RSU 
Bhakti Rahayu Denpasar menghadapi lingkungan atau 
iklim bisnis yang terus berubah dan berkembang. 

Pada kondisi demikian organisasi harus bisa 
menyesuaikan perencanaan strategis dan operasional 
bidang bisnisnya agar bisa mewujudkan eksistensinya 
yang kompetitif. Penyesuaian berdampak pada perlunya 
melakukan analisis tenaga kerja untuk mengetahui 
kesesuaian tenaga kerja yang dimiliki dengan beban kerja. 
Hal tersebut didasarkan pada penyesuaian rencana bisnis 
sebagai faktor penting untuk mewujudkannya secara 

Tabel 1.

Faktor Latar Belakang Pendidikan yang Berpengaruh Terhadap Disiplin Kerja

Variabel
Disiplin Kerja Karyawan

Total Persen
Tidak disiplin Persen Disiplin Persen

Latar belakang pendidikan Tidak sesuai 16 52,6 15 47,4 31 100
Sesuai 21 32,3 44 67,7 65 100
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optimal. Berdasarkan hasil analisis diketahui kebutuhan 
tenaga kerja sekarang dan masa yang akan datang 
sehingga menjadi masukan utama dalam perencanaan 
sumber daya manusia yang diperlukan. 

Menurut (Hasibuan, 2007) pengertian perencanaan 
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebagai proses untuk 
menentukan jumlah dan jenis manusia yang dibutuhkan 
oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam waktu 
dan tempat yang tepat serta melakukan tugas sesuai 
dengan yang diharapkan. Proses perencanaan SDM 
dipengaruhi oleh filosofi dasar organisasi atau perusahaan. 
Perencanaan SDM merupakan bagian yang penting pada 
proses perencanaan strategis, karena tidak saja membantu 
perusahaan dalam menentukan apa yang benar-benar 
dapat dicapai dengan SDM yang tersedia. Perencanaan 
SDM perlu bagi suatu organisasi atau perusahaan supaya 
organisasi tersebut tidak mengalami hambatan bidang 
SDM dalam mencapai tujuan. Penyusunan rencana SDM 
bagi suatu organisasi juga dimaksudkan untuk menjamin 
agar kebutuhan SDM dapat terpenuhi secara konstan, baik 
dari segi kualitas maupun kuantitas.

Proses Perencanaan SDM adalah pembuatan 
ramalan tentang kebutuhan jumlah SDM untuk masa yang 
akan datang dibandingkan dengan proyeksi persediaan 
SDM yang ada dengan cara: meramalkan kebutuhan 
SDM, meramalkan SDM yang tersedia, membandingkan 
kebutuhan dan persediaan SDM. Berdasarkan teori 
tersebut maka sudah selayaknya manajemen melakukan 
perencanaan pengaturan jumlah karyawan dengan cara 
melakukan analisis kebutuhan karyawan sebagai dasar 
untuk menambah jumlah tenaga kerja yang disesuaikan 
dengan latar belakang pendidikan yang diperlukan 
ditiap ruang rawat inap RSU Bhakti Rahayu Denpasar 
yang menuntut kesiapan karyawan untuk memiliki 
kemampuan dalam menjawab tantangan tersebut dengan 
cara menunjukan kinerjanya sehari-hari melalui kegiatan 
dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya tepat pada 
waktunya. Kemampuan tersebut tentunya dilatarbelakangi 
oleh pendidikan yang telah ditempuh oleh karyawan.

Menurut Nawawi (2008), perencanaan sumber daya 
manusia secara akurat dan profesional akan semakin 
penting artinya bagi organisasi, karena lingkungan atau 
iklim bisnis yang terus berubah dan berkembang. Pada 
kondisi seperti ini organisasi harus bisa menyesuaikan 
perencanaan strategi dan operasional bidang bisnisnya 
agar bisa mewujudkan eksistensinya yang kompetitif. 
Penyesuaian itu berdampak perlunya melakukan analisis 
tenaga kerja, untuk mengetahui kesesuaian tenaga 
kerja yang dimiliki dengan seluruh volume beban kerja 
berdasarkan penyesuaian rencana bisnis tersebut, 
sebagai faktor penting untuk mewujudkannya secara 
optimal. Berdasarkan hasil analisis itulah diketahui berapa 
kebutuhan tenaga kerja sekarng dan dimasa yang akan 
datang yang menjadi masukan utama dalam perencanaan 
sumber daya manusia yang diperlukan.

Perencanaan jumlah karyawan dalam proses 
manajemen sangat penting seperti yang dikemukakan 

oleh Marquise & Houtson (2010). Beberapa konsep kunci 
sebuah perencanaan adalah perencanaan merupakan 
fungsi proaktif yang dibutuhkan oleh semua karyawan 
sehingga kebutuhan serta tujuan individu dan organisasi 
dapat terpenuhi. Perencanaan harus spesifik, sederhana, 
dan realistis. Perencanaan merupakan pedoman untuk 
melaksanakan tindakan dalam mencapai tujuan. 

Perencanaan harus fleksibel dan memungkinkan 
penyesuaian kembali jika terjadi sesuatu yang tidak 
diharapkan. Manajer harus melibatkan semua individu 
dan unit organisasi terkait perencanaan dalam proses 
perencanaan aktual. Perencanaan yang baik dapat 
dievaluasi selama proses sehingga dapat menjadi bahan 
perbaikan ditengah pelaksanaan jika terjadi sesuatu yang 
tidak diharapkan. 

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi 
oleh faktor anggota dalam melakukan fungsinya. Faktor 
yang sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja dari 
karyawan RSU Bhakti Rahayu Denpasar adalah disiplin 
kerja yang dimiliki. Semakin tinggi disiplin kerja karyawan 
RSU Bhakti Rahayu Denpasar, maka mereka akan lebih 
tepat dalam pekerjaannya. Karyawan mampu bekerja 
seoptimal mungkin, sehingga semakin tinggi pula tingkat 
produktivitas yang dimiliki RSU tersebut. 

Latar belakang pendidikan merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan. Apabila 
pekerjaan yang dibebankan kepada seorang karyawan 
sesuai dengan pendidikan karyawan bersangkutan, maka 
dia akan bekerja dengan baik dan berdisiplin. Berdasarkan 
hasil FGD rekruitmen karyawan dan penempatan tenaga 
kerja harus sesuia dengan latar belakang pendidikan. 
Rekruitmen merupakan tindak lanjut dari pengadaan, yaitu 
suatu proses mencari tenaga kerja dan mendorong serta 
memberikan suatu harapan dari mereka untuk melamar 
pekerjaan pada perusahaan menurut (Mudiartha, 2001).

Langkah selanjutnya yaitu mengangkat mereka 
sebagai calon karyawan dengan menempatkan 
karyawan pada tempat yang tepat. Istilah yang sering 
digunakan yakni ” the right man on the right place” 
untuk melaksanakan tugas sesuai dengan formasi. 
Adapun Pola pengangkatan SDM ada dua macam. 
Dalam penempatan perlu mempertimbangkan faktor latar 
belakang pendidikan, pengalaman kerja, kesehatan fisik 
dan mental, status perkawinan, faktor umur, jenis kelamin, 
serta minat dan hobi.

Penghargaan

Hasi l  penel i t ian menunjukkan pemberian 
penghargaan yang kurang kepada karyawan akan 
menyebabkan karyawan tidak disiplin dalam bekerja. 
Hal tersebut disebabkan tidak jelasnya kriteria dalam 
memberikan penghargaan kepada karyawan RSU 
Bhakti Rahayu Denpasar. Ada sejumlah program yang 
memberikan penghargaan kepada individu. Program 
ini dapat bervariasi, mulai dari bersifat kontes untuk 
memenuhi target kinerja. Ada pula yang bentuknya 
memberikan imbalan untuk kinerja dalam periode waktu 
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tertentu. Menurut Wesfiled (1997), penghargaan yang 
paling banyak digunakan dapat diberikan dalam bentuk 
tanda tunai, sertifikat hadiah dan perjalanan. 

Menurut Mathis (2000) adalah penting bahwa 
penghargaan berupa pengakuan ini diberikan untuk 
mengakui usaha spesifik dan aktivitas yang ditargetkan oleh 
perusahaan sebagai suatu hal yang penting. Sementara 
kriteria untuk menyeleksi pemenang penghargaan 
mungkin ditetapkan secara subjektif dalam beberapa 
kondisi. Kriteria yang ditetapkan secara formal memberikan 
objektivitas yang lebih besar. Kecenderungan yang lebih 
untuk menghargai kinerja dan bukannya berdasarkan 
pilih kasih. 

Jenis penghargaan umum yang lainnya, yang 
diberikan kepada karyawan RSU Bhakti Rahayu Denpasar 
adalah penghargaan jasa. Penghargaan tersebut mewakili 
kinerja yang dihargai selama periode waktu tertentu. 
Kenyataannya ditentukan berdasarkan lama masa kerja 
dan kinerja tidak memainkan peran sama sekali atau 
hanya sedikit. Penghargaan merupakan segala sesuatu 
yang diberikan organisasi untuk peningkatan disiplin para 
karyawan. Bila prestasi kerja karyawannya tergolong baik, 
maka akan diberikan penghargaan berupa penghasilan 
atau karir jabatan. Hal tersebut akan bermakna positif 
pada karyawan terkait erat dengan tingkat keluar masuk 
karyawan dan absensi juga menurun sehingga kinerja 
karyawan akan meningkat. 

Disiplin kerja karyawan atau anggota organisasi itu 
sendiri dipengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya faktor 
individu dan faktor organisasi yang ada di organisasi 
tersebut. Seorang pimpinan organisasi dituntut untuk 
memperlakukan karyawan dengan baik dan memandang 
mereka sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan 
baik materi maupun non materi. Pimpinan organisasi juga 
perlu mengetahui, menyadari dan berusaha memenuhi 
kebutuhan karyawannya, sehingga karyawan dapat 
bekerja sesuai dengan harapan organisasi. 

Berdasarkan FGD dirumuskan bahwa memberikan 
penghargaan kepada karyawan RSU Bhakti Rahayu 
Denpasar, berarti akan memberikan kepada karyawan 
dorongan untuk menggerakkan kemampuan dan 
keahlian sesuai dengan latar belakang pendidikannya 
dalam melaksanakan ttugasnya, yang secara langsung 
akan meningkatkan disiplin karyawan tersebut. Jenis 
penghargaan yang diberikan ada yang bersifat finansial 
dan non finansial, Meskipun uang adalah mempunyai 
pengaruh yang sangat besar bagi karyawan RSU Bhakti 
Rahayu Denpasar dalam upaya peningkatan disiplin 
namun penghargaan non finansial juga sama berartinya 
bagi karyawan, misalnya dengan mengikuti pelatihan, 
mengikuti pendidikan yang lebih tinggi maupun hanya 
diberikan piagam.

Penghargaan dapat menjembatani gap antara tujuan 
perusahaan dengan harapan dan aspirasi individual 
(karyawan) menurut Sedarmayanti (2001). Untuk dapat 
efektif harus diperhatikan berikut kesamaan dengan 

tenaga kerja eksternal, kesamaan dalam organisasi, 
dan perlakuan yang berdasarkan kebutuhan individual 
terhadap setiap anggota organisasi. Karyawan 
menginginkan penghargaan yang setimpal dengan apa 
yang diberikannya kepada perusahaan dan sama dengan 
karyawan lain dengan pekerjaan serupa pasti karyawan 
tersebut akan menunjukkan hasil kerja yang konsisten 
sesuai dengan harapan perusahaan. Norma ekuitas adalah 
hal penting bagi sistem penghargaan. Jika karyawan tidak 
memperolehnya, maka akan cenderung mengurangi 
sumbangsih mereka, bahkan akan berdampak terhadap 
disiplin kerja karyawan.

Terdapat empat faktor yang harus dijadikan dasar 
dalam mempertimbangkan kebijakan penghargaan 
menurut Namawi (2005), yaitu: Internal Consistency 
(konsistensi internal) merujuk pada pekerjaan atau 
tingkat keahlian di dalam sebuah perusahaan, yang 
membandingkan kontribusi mereka dalam pencapaian 
tujuan organisasi. External Competitiveness (persaingan 
eksternal) penetapan besarnya penghargaan yang 
memiliki keunggulan kompetitif (kualitas). Employee 
contribution (kontribusi karyawan) penetapan besarnya 
penghargaan merujuk pada kontribusi yang telah diberikan 
karyawan. Administration (administrasi) menetapkan aspek 
perencanaan, anggaran yang tersedia, komunikasi dan 
evaluasi.

Maka dapat disimpulkan bahwa penghargaan yang 
ada di RSU Bhakti Rahayu Denpasar adalah semua 
yang dihargai dan yang diinginkan karyawan RSU Bhakti 
Rahayu denpasar yang mampu dan mau diberikan 
perusahaan sebagai ganti atas kontribusi yang diberikan 
karyawan tersebut. Jadi karyawan menghendaki pemberian 
penghargaan berdasarkan atas kinerja karyawan bukan 
lagi berdasarkan lama masa kerja seseorang.

Dari uraian yang telah disampaikan, maka dapat 
diketahui bahwa latar belakang pendidikan, kepemimpinan 
dan penghargaan mempengaruhi disiplin kerja karyawan 
RSU Bhakti Rahayu Denpasar. Semakin baik latar belakang 
pendidikan, kepemimpinan dan pemberian penghargaan 
yang tinggi dari segala aspek, maka akan semakin 
tinggi pula tingkat disiplin kerja karyawan yang berarti 
semakin tinggi pula tingkat keberhasilan perusahaan atau 
organisasi.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah faktor individu 
yang berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan adalah 
faktor latar belakang pendidikan. Faktor organisasi yang 
berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan adalah 
penghargaan. 

Rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan 
disiplin kerja karyawan adalah: 1) melakukan rekruitmen 
dan penempatan karyawan sesuai dengan latar belakang 
pendidikan yang dimiliki, 2) pemberian penghargaan 
harus sesuai dengan kinerja dari karyawan. 
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SARAN

Saran untuk manajemen RSU Bhakti Rahayu, 
diharapkan memperhatikan latar belakang pendidikan 
yang sesuai dengan kebutuhan, serta pemberian 
penghargaan diberikan berdasarkan kinerja karyawan 
tidak lagi berdasarkan lama masa kerja. Untuk peneliti 
selanjutnya, dapat dilakukan penelitian lebih dalam lagi 
untuk memperjelas hal yang menyebabkan penurunan 
disiplin kerja karyawan. 
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