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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada 

tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta 

(Stolovitch and Keeps dalam Rivai 2005). Keberhasilan suatu organisasi 

dalam memperbaiki kinerjanya sangat tergantung sumber daya manusianya 

dalam bekerja baik secara individu maupun secara kelompok akan sangat 

menentukan kinerja organisasi tersebut. Kinerja digunakan untuk penilaian 

atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, progam, kebijakan 

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi organisasi. Salah satu cara yang dapat digunakan 

untuk melihat keberhasilan perusahaan adalah dengan melihat hasil penilaian 

kinerja. Penilaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan atau 

menentukan penghargaan, keputusan tentang siapa yang mendapatkan 

peningkatan pembayaran yang pantas dan penghargaan lainnya ditentukan 

dengan penilaian kinerja. 

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi yang sangat 

menentukan dalam keberhasilan suatu organisasi atau instansi. Hal ini 

manusia memegang peranan didalam pencapaian tujuan organisasi/instansi 

tersebut. Sehingga untuk mewujudkan cita-cita maupun tujuan organisasi 

perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Apabila sumber daya 
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manusia yang ada telah ditingkatkan melalui progam-progam peningkatan 

sumber daya manusia, maka hal ini berpengaruh terhadap kinerja. Kinerja 

pegawai dalam lingkungan kerja beragam, mulai dari pegawai yang 

prestasinya memuaskan, baik, cukup, dan prestasi kerja yang buruk. Untuk 

menciptakan kinerja yang baik, maka diperlukan adanya disiplin kerja para 

pegawai. 

Saydam (1996:284) menjelaskan bahwa disiplin adalah sikap 

kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati segala norma 

peraturan yang berlaku disekitarnya, efisiensi kerja diperlukan adanya jam 

kerja yang produktif bagi karyawan. Salah satu langkah strategik untuk 

mengembangkan kemampuan organisasi/instansi yang ada dipemerintah 

daerah adalah upaya menyempurnakan perilaku manusia sebagai sumber daya 

yang memegang peranan penting dalam menyelengarakan tugas-tugas 

pemerintah, terutama dalam posisinya sebagai pemikir, perencana, pelaksana 

kegiatan pembangunan yang ada, sehingga terlaksananya tugas secara efektif, 

efisien, dan produktif. Pada hakekatnya disiplin adalah menumbuhkan 

kesadaran bagi para pekerjanya untuk melakukan tugas yang telah 

dibebankan, dimanan pembentukan tidak timbul dengan sendirinya, 

melainkan harus dibentuk melalui pendidikan formal maupun nonformal, 

serta motivasi yang ada pada karyawan harus dikembangkan dengan baik. 

Dengan demikian semakin tingginya disiplin kerja setiap karyawan yang 

didukung oleh keahlian, upah, atau gaji yang layak, maka akan 

mempengaruhi aktivitas-aktivitas dari instansi itu sendiri. 
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Kebutuhan seseorang yang berbeda-beda akan membuat perilakunya 

berbeda dari yang lain. Para ahli ilmu perilaku berpendapat, perbedaan 

perilaku itu terdorong oleh serangkaian kebutuhan. Kebutuhan yang 

dimaksud adalah beberapa pernyataan dari dalam diri sesorang (internal 

state) yang menyebabkan seseorang berperilaku untuk mencapainya sebagai 

suatu objek atau hasil. Berdasarkan penjelasan ini, dalam kaitan dengan 

pembahasan motivasi kerja pegawai dan pengaruhnya terhadap prestasi 

kerjanya maka kebutuhan merupakan pendorong yang paling utama, 

sebagaimana dikemukakan oleh Robbins (1996), bahwa kebutuhan 

merupakan suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-hasil tertentu 

tampak menarik. Motivasi tidak akan ada jika sesorang tidak merasakan 

adanya dorongan atau kebutuhan yang berasal dari dalam dirinya. 

Motivasi merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kinerja 

pegawai. Motivasi dan Kinerja adalah dua elemen yang konstruktif dan 

korelatif. Keduanya saling mensyaratkan dan tidak bisa dilepaskan dengan 

yang lain. Prestasi kerja pegawai akan rendah apabila tidak mempunyai 

motivasi untuk melaksanakan pekerjaannya itu. Sebaliknya kalau pegawai 

tersebut mempunyai motivasi yang tinggi untuk melaksanankan pekerjaan 

dan motivasi yang tinggi untuk mengembangkan kariernya, maka pada 

umumnya tingkat kinerja pegawai sangat tinggi. 

Pengembangan karir mempengaruhi komitmen organisasi dan kinerja 

karyawan, dimana pengembangan karir merupakan pendekatan formal yang 

dilakukan organisasi untuk menjamin orang-orang dalam organisasi 
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mempunyai kualifikasi dan kemampuan serta pengalaman yang cocok ketika 

dibutuhkan. Oleh karena itu perusahaan perlu mengelola karir dan 

mengembangkannya dengan baik supaya produktivitas karyawan tetap terjaga 

dan mampu mendorong karyawan untuk selalu melakukan hal yang terbaik 

dan menghindari frustasi kerja yang berakibat penurunan kinerja perusahaan. 

Pengelolaan dan pengembangan karir akan meningkatkan efektivitas dan 

kreativitas sumber daya manusia yang dapat menumbuhkan komitmen yang 

kuat dan meningkatkan kinerjanya dalam upaya mendukung perusahaan 

untuk mencapai tujuannya. 

Setiap organisasi/instansi harus menereima kenyataan, bahwa 

ekstimasinya dimasa depan tergantung pada SDM. Tanpa memiliki SDM 

yang kompetitif sebuah organisasi/instansi akan mengalami kemunduran dan 

akhirnya dapat tersisih karena ketidak mampuan menghadapi pesaing. 

Kondisi seperti itu mengharuskan organisasi/instansi untuk melakukan 

pembinaan karier bagi para pekerja, yang harus direncanakan secara 

berencana dan berkelanjutan untuk mengembangankan kinerja pegawai. Dari 

uraian diatas berarti pembinaan karier tidak dapat dilepaskan kaitannya 

dengan kegiatan perencanaan SDM, rekrutmen, dan seleksi dalam rangka 

pengaturan staf. Dari kegiatan-kegiatan manajemen SDM tersebut, harus 

diperoleh sejumlah tenaga kerja yang potensial dengan kualitas terbaik. 

Tenaga kerja seperti itulah yang harus diberi kesempatan untuk 

mengembangkan kariernya, agar dengan kemampuannya yang terus 

meningkatkan sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis, tidak saja mampu 
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mempertahankan eksistensi organisasi/instansi, tetapi juga mampu 

mengembangkan dan memajukannya. 

Selain diatas, faktor lain yang mempengaruhi kinerja yang optimal 

adalah kepemimpinan. Kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak 

lain, yaitu para pegawai atau bawahan. Seorang pemimpin harus benar-benar 

mengenal pegawai, memahami kesepakatan dengan para pegawai, memberi 

contoh yang baik, berupaya agar semua pegawai menginginkan adanya 

kesatuan, inisiatif dan kesetiaan. Pemimpin yang baik adalah merupakan hal 

yang sangat penting dalam bisnis, pemerintahan, dan pada organisasi serta 

kelompok yang menciptakan pola hidup, bekerja, dan bermain, karena 

pemimpin mempunyai fungsi sebagai penggerak atau dinamisator dan 

koordinator dari sumber daya manusia, sumber daya alam, semua dana, dan 

sarana yang disiapkan. Sebab pemimpin sebagai faktor yang mengarahkan 

organisasi dan juga memberi contoh perilaku terhadap para pegawai peran 

pemimpin sangat menentukan kemajuan dan kemunduran organisai. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian M. Harlie dengan 

judul Pengaruh Disiplin, Motivasi dan Pengembangan Karier terhadap 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Tambolok di 

Tanjung Kalimantan Selatan dengan menambahkan variabel Kepemimpinan 

dan penelitian ini dilakukan terhadap karyawan RSU di Banjarnegara. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti mengambil  

judul “Analisis Pengaruh Disiplin, Motivasi, Pengembangan Karier dan 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan RSU di Banjarnegara. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1 Apakah disiplin mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan RSU di 

Banjarnegara ? 

2 Apakah motivasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan RSU di 

Banjarnegara ? 

3 Apakah pengembangan karier mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan RSU di Banjarnegara ? 

4 Apakah kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan 

RSU di Banjarnegara ? 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Penelitian ini dilakukan terhadap karyawan RSU di Banjarnegara 

dengan pembatasan hanya RSU tipe C yaitu RSUD Banjarnegara dan RS 

Emanuel Banjarnegara pada tahun 2013. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan 

RSU di Banjarnegara. 
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2. Untuk menganalisis adanya pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

RSU di Banjarnegara.  

3. Untuk menganalisis adanya pengaruh pengembangan karier terhadap 

kinerja karyawan RSU di Banjarnegara.  

4. Untuk menganalisis adanya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan RSU di Banjarnegara.   

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

penelitian dan memberikan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya 

dalam pengembangan penelitian sejenis. 

2 Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

berupa pengukuran terhadap kinerja karyawan, khususnya dalam 

pelaksanaan disiplin, motivasi, pengembangan karier, dan kepemimpinan 

dalam meningkatkan kinerja karyawan yang diharapkan dapat bermanfaat 

bagi kemajuan RSU di Banjarnegara.  
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F. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I   Pendahuluan 

Bab 1 berisi bagian pendahuluan dari skripsi, yaitu : latar belakang 

permasalahan, perumusan masalah, pembatasan, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab II merupakan landasan teori yang memuat teori-teori secara 

konseptual yang diharapkan mampu mendukung pokok-pokok 

permasalahan yang diteliti, kerangka pemikiran dan hipotesis yang 

diuji. Teori-teori yang digunakan berkisar antara teori tentang 

didiplin, teori tentang motivasi, teori tentang pengembangan karier, 

teori kepemimpinan, dan teori kinerja. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab III merupakan bagian metode penelitian yang berisi jenis 

penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel dan 

pengukurannya, teknik kualitas pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab IV berisi tentang uraian mengenai gambaran umum RSU di 
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Banjarnegara (RSUD Banjarnegara dan RS Emanuel 

Banjarnegara), deskripsi objek penelitian, statistik deskriptif, 

hasil pengujian kualitas pengumpulan data, hasil pengujian 

asumsi klasik, hasil analisis regresi linier berganda, hasil 

pengujian hipotesis dan pembahasan. 

BAB V 

 

 

 

Penutup 

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi tentang 

kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya. 

 

 


