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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan melakukan aktifitasnya selalu berorientasi pada 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut, sekaligus 

tercapai efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Semakin pesatnya 

perkembangan ilmu dan teknologi serta datangnya era pasar bebas sekarang ini, 

dunia bisnis semakin dipenuhi dengan persaingan yang cukup ketat dan banyak 

menimbulkan berbagai macam persoalan, salah satu persoalan yang dihadapi 

oleh perusahaan adalah bagaimana caranya meningkatkan kinerja yang baik dan 

memenuhi standar. Salah satu faktor yang tidak boleh dilupakan oleh perusahaan 

adalah sumber daya manusia. Menurut Hani Handoko (2003: 3), “Faktor yang 

paling penting dan menentukan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan adalah 

sumber daya manusia. Keberhasilan pengelolaan sangat ditentukan oleh kegiatan 

pendayagunaan sumber daya manusia”. Dari pendapat tersebut diketahui bahwa 

manusia merupakan sumber daya yang sangat potensial dalam menentukan 

keberhasilan perusahaan, oleh karena itu harus diperhatikan agar kelancaran 

perusahaan tetap terpelihara dan semakin meningkat. Kualitas sumber daya 

manusia bisa dilihat dari hasil kerjanya, dalam kerangka profesionalisme kinerja 

yang baik adalah sebagaimana seorang pegawai mampu memperlihatkan 

perilaku kerja yang mengarah pada tercapainya maksud dan tujuan perusahaan, 

misalnya bagaimana caranya mengelola sumbar daya manusia agar mengarah 

pada hasil kerja yang baik, karena manusia bisa menjadi pusat persoalan bagi 



perusahaan ketika petensi mereka tidak dikembangkan secara optimal, 

sebaliknya manusia bisa menjadi pusat keberhasilan bagi perusahaan manakala 

potensi mereka dikembangkan secara baik dan optimal.   

Secara internal, dalam pengelolaan dan pembenahan manajemen 

perusahaan, sumber daya manusia menempati posisi yang strategis. Walaupun 

didukung modal yang besar serta teknologi yang handal tanpa didukung oleh 

sumber daya manusia yang mampu untuk menjalankannya maka tujuan 

perusahaan tidak akan tercapai. Tujuan mendirikan perusahaan adalah untuk 

memperoleh keuntungan yang optimal sesuai dengan perencanaan yang telah 

dibuat. Dalam perkembangan perusahaan diharapkan mengalami kemajuan, 

harapan yang cerah dikemudian hari merupakan salah satu dasar untuk 

mengambil tindakan-tindakan yang dianggap diperlukan pada saat sekarang. 

Namun dalam hal ini perusahaan memelihara dan mengembangkan perusahaan 

yang sudah didirikan merupakan suatu penerapan yang jauh lebih berat karena 

akan menyangkut berbagai macam masalah yang lebih banyak dan silih berganti.  

Jadi meskipun suatu perusahaan memiliki peralatan yang modern dengan 

teknologi tinggi tetap manusia sebagai motor penggerak, tanpa sumber daya 

manusia perusahaan tidak akan berfungsi. Di sinilah tujuan memahami dan 

mempelajari manajemen sumber daya manusia sebagai suatu pengetahuan yang 

diperlukan untuk memiliki kemampuan analisa dalam menghadapi masalah-

masalah manajemen khususnya di bidang organisasi.  

Menurut Henri Simamora (2002: 12) menyatakan: 

Setiap organisasi memiliki tiga komponen pokok yaitu personalia, fungsi 
dan faktor- faktor fisik yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan 



yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan dan meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi proses produksi yang maksimal yang tidak 
mungkin lepas kaitannya dengan manusia, dimana kebutuhan hidup 
manusia dapat tercukupi dengan cara bekerja dan mendapatkan upah 
sesuai dengan  kemampuan fisik dan psikis dari manusia itu sendiri. 

 

Salah satu peran manajer personalia adalah tugas pengembangan yang berupa 

peningkatan produktivitas kerja melalui peningkatan disiplin kerja dan 

memaksimalkan sumber daya manusia sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya. Adanya upaya peningkatan kedisiplinan kerja tersebut maka 

akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu 

memberikan kontribusi yang terbaik dalam pencapaian tujuan perusahaan.  

Tujuan perusahaan dalam bidang sumber daya manusia adalah agar sumber daya 

manusia atau tenaga kerja yang dimilikinya benar-benar dapat bekerja sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Artinya kinerja organisasi atau 

perusahaan sangat dipengaruhi dan bahkan tergantung pada kualitas dan 

kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu peranan 

sumber daya manusia dalam perusahaan sangatlah penting karena sebagai 

penggerak utama seluruh aktivitas perusahaan. Berhasil tidaknya suatu 

perusahaan dalam mempertahankan eksistensi perusahaan dimulai dari usaha 

manusia itu sendiri dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara 

maksimal.  

Menurut Henri Simamora (2002: 21) kinerja merupakan hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya 



mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum 

dan sesuai dengan moral maupun etika. 

Wahyuni (2001: 14) menyatakan bahwa “Penilaian kinerja berhubungan dengan 

penyelesaian tugas-tugas tertentu, apakah berhasil atau gagal dicapai oleh 

karyawan”. Pencapaian ini juga perlu dikaitkan dengan perilaku dari karyawan 

selama proses pengembangan kinerja. Manajemen kinerja sering disebut sebagai 

bagian dari manajemen sumber daya manusia yang mempunyai efek terbesar 

terhadap kinerja organisasi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tujuan manajemen 

kinerja adalah menghubungkan atau mengkaitkan target serta tanggung jawab 

individu dengan target serta tanggung jawab dari unit kerja dan organisasi secara 

keseluruhan. Manajemen kinerja mengintegrasikan unsur-unsur penting dalam 

manajemen sumber daya manusia seperti penilaian kinerja, pelatihan, 

pengembangan karir dan sistem penggajian. Oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa manajemen kinerja merupakan jantung dari manajemen sumber daya 

manusia.  

Menurut Wahyuni (2001: 16), “manajemen kinerja sangat penting dalam 

rangka menciptakan karyawan yang produktif dengan menyebut secara jelas 

output serta peran atau fungsi yang diharapkan dari seorang karyawan”. Jika 

persyaratan yang diperlukan untuk setiap jabatan dan fungsi atau peran dari 

jabatan tersebut tidak diuraikan secara jelas, hal ini akan mengakibatkan 

duplikasi pekerjaan atau menumpuknya tanggung jawab pada sebagian 

karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja dari suatu unit kerja di perusahaan 

tersebut. Manajemen kinerja dapat menyebabkan pegawai lebih berinisiatif dan 



jika target dari setiap pegawai mengalami peningkatan dari waktu ke waktu pada 

akhirnya kinerja dan produktivitas pegawai juga akan meningkat secara kontinu. 

Dalam banyak hal sistem kinerja memang mempunyai potensi yang besar untuk 

dapat mengembangkan kemampuan sumber daya manusia. Walaupun demikian 

dalam proses perencanaan dan implementasi sistem tersebut, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan karena mempunyai potensi untuk menjadi kendala. 

Kendala tersebut dapat berasal dari perusahaan (corporate objective) yang 

kadang kala mencakup hal-hal yang terlalu luas sehingga menjadi kurang atau 

bahkan tidak fokus. Hal tersebut ditambah lagi dengan proses komunikasi dari 

tujuan perusahaan yang kurang baik sehingga tidak setiap karyawan mengetahui 

dengan baik apa tujuan dari perusahaannya. 

Menurut Henri Simamora (2002: 25), “kendala yang timbul dari 

manajemen kinerja adalah kesulitan yang timbul dalam penyusunan target bagi 

karyawan terutama pada awal implementasi sistem manajemen kinerja”. 

Subyektifitas yang mungkin terjadi pada proses penilaian kinerja serta sistem 

lain terkait dengan penentuan gaji dan promosi. Khusus mengenai subyektifitas 

perlu disadari bahwa sangatlah sulit dan bahkan mustahil untuk membuat suatu 

sistem yang diterapkan kepada manusia, dimana sistem tersebut benar-benar 

obyektif serta dapat memuaskan seluruh pihak. Hal ini disebabkan karena setiap 

karyawan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga sulit dan 

mustahil untuk mengakomodasikan seluruh keinginan karyawan. Sistem 

manajemen kinerja hanyalah mampu menekan unsur subyektifitas dengan 

menerapkan sistem target yang umumnya dapat dikuantisir. Salah satu cara 

untuk menunjang organisasi agar mendapatkan keunggulan komparatif adalah 



dengan menghubungkan atau mengikatkan tujuan organisasi dengan sumber 

daya manusianya.  

Tinggi atau rendahnya kinerja dapat diamati melalui jumlah jam kerja, tingkat 

pelayanan berupa kuantitas dan kualitas pelayanan yang dihasilkan. Sejuah ini 

kinerja karyawan RSUD sangat baik dan mampu melampaui target yang 

direncanakan. Hal yang perlu dicermati adalah bahwa kinerja tersebut dapat 

tercapai karena tenaga kerja bekerja secara disiplin, yaitu mampu memenuhi 

standar kerja, norma–norma atau aturan yang telah direncanakan dan ditetapkan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sikap mental tersebut perlu 

ditanamkan dan dibentuk sejak dini, karena apabila disiplin kerja karyawan 

dapat ditingkatkan maka kinerja karyawan juga akan semakin meningkat. 

Kedisiplinan merupakan kemampuan karyawan memenuhi standar kerja, norma–

norma atau aturan yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Sikap mental tersebut perlu ditanamkan dan 

dibentuk sejak dini, karena apabila disiplin kerja karyawan dapat ditingkatkan 

maka produktivitas kerja akan semakin meningkat. Tinggi atau rendahnya 

produktivitas kerja di perusahaan dapat diamati melalui jumlah jam kerja, tingkat 

kerusakan produk, dan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan.  

Tantangan yang semakin meningkat dan dihadapi oleh perusahaan adalah upaya 

meningkatkan kedisiplinan karyawan. Hal ini berhubungan dengan penegakan 

peraturan dan tata tertib perusahaan. Ada sebagian karyawan yang tidak 

menginginkan perusahaan menetapkan peraturan dengan kaku. Karyawan 

menjadi takut dan berada dalam tekanan, dan hal ini justru mengurangi 



produktivitas kerja. Upaya mencari solusinya adalah dengan mengikutsertakan 

karyawan dalam membuat peraturan dan tata tertib kerja dan penerapan 

peraturan yang fleksibel terhadap kondisi karyawan. Karena peraturan dibuat 

dan disusun dengan keikutsertaan karyawan, maka karyawan akan lebih 

berdisiplin dalam bekerja.  

Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN KEDISIPLINAN 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN RSUD KABUPATEN WONOGIRI”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Bertolak dari permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka 

perumusan masalah yang digunakan sebagai acuan penelitian adalah : 

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan RSUD 

Kabupaten Wonogiri? 

2. Apakah kedisiplinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan RSUD 

Kabupaten Wonogiri? 

3. Apakah pengalaman kerja dan kedisiplinan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan RSUD Kabupaten Wonogiri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan 

RSUD Kabupaten Wonogiri 



2. Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja karyawan RSUD 

Kabupaten Wonogiri 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja dan kedisiplinan terhadap 

kinerja karyawan RSUD Kabupaten Wonogiri. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini : 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan kebijaksanaan 

peningkatan kinerja karyawan dan berhasil guna di masa yang akan datang 

pada perusahaan. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian 

berikutnya yang sesuai dengan tema penelitian ini. 

3. Bagi karyawan penelitian ini dapat memberikan gambaran dalam upaya 

meningkatkan kinerja, disiplin, dan pemanfaatan pengalaman kerja. 

 
E. Sistematika Penulisan Skripsi  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

 Bab ini menjelskan tentang kajian teori tentang manajemen sumber 

daya manusia,  kinerja karyawan, pengalaman kerja, kedisiplinan, 



kemudian dilanjutkan dengan kerangka berpikir, dan perumusan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan tentang metode penelitian, populasi dan sampel, 

data dan sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini menjelaskan hasil penelitian berupa gambaran umum 

perusahaan, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan hasil 

analisis data. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran 

 


