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The objective of this study to know and analyze disciplinary influence on the 

performance of employees in hospitals Ciamis. The results showed that the respondents 

regarding the discipline and performance are included in either category. Based on the 

results of analysis using regression analysis tools, there are positive and significant 

influence Discipline Against the Performance of a Class C District Hospital Nurses 

Ciamis. 

 

I. PENDAHULUAN 

Keberhasilan dalam usaha mencapai tujuan organisasi baik organisasi sosial 

maupun organisasi pemerintah sangat tergantung pada pelaksanaan pekerjaan dengan 

menggunakan seluruh sumber daya organisasi. Sumber daya manusia sebagai faktor 

penggerak di dalam suatu perusahaan mendapat tempat yang utama, karena unsur 

manusia dapat dijadikan sebagai faktor perencana, pelaku penentu terwujudnya tujuan 

suatu perusahaan serta pemegang kendali dalam perusahaan. Sehingga maju mundurnya 

suatu perusahaan tergantung pada kualitas dan perilaku manusia atau karyawan yang ada 

dan bekerja dalam perusahaan tersebut. 

Kedisiplinan dalam suatu pekerjaan merupakan kehendak dan kesediaan 

karyawan untuk memenuhi dan menaati segala peraturan dan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Disiplin yang baik mencerminkan 

besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 

Hal ini akan mendorong gairah kerja dan terwujudnya tujuan organisasi dan karyawan. 

Dengan demikian seorang pemimpin berusaha untuk mengarahkan bawahannya agar 

mempunyai disiplin kerja yang baik. Untuk meningkatkan dan memelihara kedisiplinan 

yang baik tidak mudah dilakukan oleh setiap karyawan, karena banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor tersebut diantaranya adalah tentang absensi, adanya 

keterlambatan kerja, dan sering terjadinya kesalahan. 

Faktor-faktor tersebut di atas mempengaruhi tingkat kedisiplinan, dimana 

dikatakan baik jika karyawan menaati peraturan-peraturan yang ada. Peraturan sangat 

diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam 

menciptakan tata tertib yang baik di dalam organisasi. Dengan tata tertib yang baik, 

semangat kerja, moral kerja, efisiensi dan kinerja karyawan akan meningkat (Malayu, 

2007: 194). Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan organisasi dan karyawan. 

Namun, organisasi akan sulit mencapai tujuannya jika karyawan tidak mematuhi 

peraturan-peraturan yang telah dibuat. 

Untuk mengetahui kualitas kerja yang dimiliki oleh masing-masing karyawan, 

perusahaan dapat melakukan suatu cara yaitu dengan membuat suatu penilaian kinerja 

untuk seluruh karyawan. Menurut Surya (2005: 96), kinerja yang optimal dapat diperoleh 

apabila pegawai tersebut semangat dan bergairah dalam melaksanakan pekerjaannya, dan 

dapat mencapai target yang telah ditentukan, kualitas kerja yang bermutu dan sesuai 

dengan standar kerja. Peningkatan kinerja para pegawai juga tidak terlepas dari beberapa 
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faktor terkait dari sistem yang ada dalam organisasi tersebut. Diperolehnya kinerja yang 

baik sangat berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan yang dapat dilaksanakan oleh 

karyawannya. Semakin baik disiplin karyawan maka akan diikuti dengan kinerja yang 

baik dari karyawan tersebut. Sejauh mana kinerja yang diberikan karyawan kepada 

perusahaan adalah sebesar nilai kinerja yang dicapainya. 

Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis merupakan instansi pemerintah yang 

bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan. RSUD Ciamis juga sebagai pusat rujukan 

terpercaya sebagai institusi pelayanan kesehatan diwilayah Kabupaten Ciamis dan 

sekitarnya. Selain memberikan pelayanan umum bidang kesehatan juga memberikan 

berbagai pelayanan medis standar, diantaranya poliklinik dan bagian rawat inap. 

Kemajuan RSUD Ciamis ini akan lebih baik jika sumber daya manusia sebagai faktor 

utama dalam pelayanan diperbaiki atau ditingkatkan.  

Rumah sakit merupakana institusi yang bergerak dalam bidang layanan jasa 

kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Dalam perkembangannya, rumah sakit 

memiliki jumlah pegawai yang cukup banyak, mempunyai latar belakang pendidikan 

yang berbeda-beda dan memiliki banyak departemen/ unit kerja yang tersebar dalam 

lingkungan rumah sakit yang cukup luas. Salah satu kondisi yang dihadapi RSUD Ciamis 

pada saat ini adalah dalam mengelola data absensi pegawai yang cukup banyak yang 

terbagi dalam tiga shift dinas yang dilakukan dengan sistem manual, setiap hari terjadi 

perubahan mengenai absensi pegawai yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi 

oleh departemen personalia dalam pengelolaan data ketidakhadiran.  

Berdasarkan data RSUD Ciamis tingkat absensi karyawan mengalami penurunan 

namun belum sepenuhnya optimal karena masih adanya keterlambatan waktu kerja 

karyawan atau mangkir selama jam kerja. Dalam kaitannya dengan sering terjadinya 

kesalahan, perkembangan dunia medis dibangun oleh dua faktor penting yaitu faktor 

manusia dan yang kedua adalah faktor perlengkapan medis yang menunjang kebutuhan 

medis. Menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sehingga perlu mendapat perhatian yang khusus 

dalam pengelolaannya terutama pengelolaan terhadap kinerja karyawan. Sebagaimana 

yang telah dijelaskan, masalah yang terjadi pada RSUD Ciamis ini adalah kurangnya 

kedisiplinan pegawai diantaranya disebabkan oleh tingkat absensi yang belum optimal 

dan keterlambatan kerja yang tentunya mempengaruhi pelayanan. 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Disiplin 

Malayu (2007: 193) mendefinisikan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan 

dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang 

tertulis maupun tidak. 

Menurut William B. Wether, JR dan Keith Davis (2003: 548) disiplin adalah 

tindakan manajemen yang menganjurkan agar tunduk pada standar-standar organisasi. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa disiplin adalah 

sikap dan perbuatan seseorang dalam mentaati dan menjalankan semua peraturan 

perusahaan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan siap menerima 

sanksi apabila melanggarnya. 
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Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan 

suatu perusahaan menurut Malayu (2007: 194): Tujuan dan kemampuan, Teladan 

pemimpin, Partisipasi, Keadilan, Pengawasan melekat, Sanksi hukum, Ketegasan 

danHubungan kemanusiaan. 

Untuk mengetahui disiplin kerja seseorang, maka terlebih dahulu harus 

mengetahui indikator-indikatornya. Adapun beberapa indikator yang termasuk dalam 

disiplin menurut Malayu (2007: 194) adalah Ketaatan, Tepat waktu, Keseragaman dalam 

berpakaian, Keteladanan, Kejujuran, Menciptakan suasana kerja yang baik. 

 

2.2 Kinerja 

Menurut Anwar (2001: 67) kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Menurut Malayu (2007: 105) kinerja 

karyawan adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesanggupan serta waktu. 

Kinerja karyawan merupakan suatu hasil yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya oleh manajer yang didasari atas 

kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 

Oleh karena itu, wujud dari kinerja karyawan tersebut adalah kemampuan dan 

penerimaan atau kejelasan pendelegasian tugas serta kemampuan dan minat seorang 

karyawan dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan pekerjaan karyawan dapat dilihat 

perkembangannya melalui evaluasi yang sistematis oleh pihak yang berwenang. Jadi 

untuk mengevaluasi serta membedakan hasil pelaksanaan pekerjaan seorang karyawan 

denga karyawan yang lainnya, dibutuhkan suatu penilaian kinerja sesuai dengan standar 

masing-masing karyawan yang berprestasi baik akan sangat membantu dalam pencapaian 

tujuannya secara efektif dan efisien. 

Penilaian kinerja karyawan mutlak diperlukan untuk mengetahui prestasi yang 

dicapai oleh setiap karyawan. Penilaian kinerja penting bagi setiap karyawan dan akan 

berguna bagi perusahaan untuk menetapkan tindakan selanjutnya dalam menetukan 

kebijakan-kebijakan perusahaan. 

Agar suatu penilaian kinerja dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang 

diharapkan, maka sistem penilaian kinerja harus memenuhi syarat. Syarat-syarat tersebut 

menurut Malayu (2007: 406) adalah Relevan, Akseptabel, Reliabel, Sensitif dan Praktis. 

Untuk mengetahui kinerja seorang pegawai (Malayu, 2007: 105) unsur-unsur yang 

dinilainya adalah sebagai berikut: Kepemimpinan, Komunikasi, Tanggung jawab, 

Kerjasama, Inisiatif dan Kreativitas. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang 

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, 

semangat kerja dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Oleh 

karena itu, setiap manajer selalu berusaha agar bawahannya mempunyai disiplin yang 

baik. Seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinannya, jika para bawahannya 

berdisiplin baik. displin kerja merupakan suatu bentuk kesediaan dan kesadaran dari 

seseorang untuk tunduk dan patuh terhadap semua peraturan dan norma-norma sosial 

perusahaan, serta sanggup menerima sanksi apabila melanggarnya. Dengan disiplin yang 
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baik maka kinerja/prestasi kerja karyawan akan meningkat karena segala sesuatu 

dikerjakan dan dilakukan sesuai peraturan. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

survey, Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi Wawancara dan 

Kuesioner. Dari hasil perhitungan ukuran sampel minimal, maka dalam penelitian ini 

ditentukan ukuran sampel yang diambil sebanyak 52 orang perawat RSUD Ciamis. 

Teknik analisis data menggunakan statistic diantaranya uji validitas dan reliabilitas, 

Metode Successive Interval, Analisis Regresi sederhana. 

 

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL 

Setelah dilakukan analisis terhadap responden dengan pengujian statistik nilai 

yang diperoleh dari analisis terhadap tanggapan perawat atas kinerja pegawai adalah 

sebesar 2482. Hal ini menunjukan bahwa kinerja pegawai pada RSUD Ciamis dalam 

klasifikasi baik. Dengan penilaian kinerja terhadap perawat, maka bawahan mendapat 

perhatian dari atasannya sehingga terdorong untuk lebih bergairah dalam bekerja. Tindak 

lanjut dari kinerja tersebut bisa berupa promosi jabatan, dikembangkan atau balas jasa 

dinaikkan. Dari beberapa kriteria yang diajukan ternyata skor tertinggi ada pada 

pernyataan dapat bertanggungjawab pada tugas yang sesuai dengan profesinya, 

sedangkan skor terendah ada pada pernyataan masalah keluarga sering kali 

mempengaruhi pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab perawat. Secara umum 

dari hasil analisis mengenai kinerja perawat RSUD Ciamis memiliki kinerja yang baik 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

Nilai yang diperoleh dari analisis terhadap tanggapan perawat atas kinerja 

pegawai adalah sebesar 2482. Hal ini menunjukan bahwa kinerja pegawai pada RSUD 

Ciamis dalam klasifikasi baik. Dengan penilaian kinerja terhadap perawat, maka bawahan 

mendapat perhatian dari atasannya sehingga terdorong untuk lebih bergairah dalam 

bekerja. Tindak lanjut dari kinerja tersebut bisa berupa promosi jabatan, dikembangkan 

atau balas jasa dinaikkan. Dari beberapa kriteria yang diajukan ternyata skor tertinggi ada 

pada pernyataan dapat bertanggungjawab pada tugas yang sesuai dengan profesinya, 

sedangkan skor terendah ada pada pernyataan masalah keluarga sering kali 

mempengaruhi pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab perawat. Secara umum 

dari hasil analisis mengenai kinerja perawat RSUD Ciamis memiliki kinerja yang baik 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

Berdasarkan Tabel Coefficient, maka di dapat persamaan regresi sebagai berikut: 

 Y = 30.493 + 0.344 X 

Dimana: Y = kinerja pegawai, X = disiplin pegawai, a = 30.493, b = 0.344 

Persamaan regresi tersebut menyatakan bahwa variabel X (disiplin pegawai) 

memberikan pengaruh positif terhadap variabel Y (kinerja pegawai), yang berarti bahwa 

pengaruh disiplin pegawai terhadap kinerja memiliki kriteria positif yaitu sebesar 0.344. 

Koefisien regresi positif tersebut menunjukkan semakin baik pelaksanaan disiplin maka 

kinerja pegawai dalam hal ini perawat RSUD Ciamis akan semakin meningkat. 

Berdasarkan Tabel Model Summary, diperoleh koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0.362. Artinya pengaruh disiplin terhadap kinerja pegawai dalam hal ini perawat 

RSUD Ciamis sebesar 36.20%, sisanya sebesar 63.80% merupakan pengaruh faktor lain 

yang tidak diteliti. 
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Berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh t hitung= 4.100 dengan tingkat 

signifikan 0.000, t tabel diperoleh sebesar 1.68 artinya Ha diterima dan Ho ditolak artinya 

bahwa terdapat pengaruh signifikan disiplin terhadap kinerja pegawai pada RSUD 

Ciamis. 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Pelaksanaan disiplin yang dilaksanakan Perawat RSUD Kelas C Kab. Ciamis 

terhadap 52 responden mengenai pernyataan disiplin, dari beberapa kriteria yang 

diajukan ternyata skor tertinggi ada pada pernyataan harus patuh dan taat terhadap 

ketentuan dan prosedur kerja yang berlaku dan dalam melayani pasien harus mampu 

menampilkan pelayanan yang ramah kepada pasien, sedangkan skor terendah ada 

pernyataan perawat yang memiliki kemampuan dengan segala keterbatasan, pada saat 

melakukan pekerjaan kemungkinan perawat melakukan kekeliruan, bila terdapat hal 

tersebut maka perawat tidak perlu melaporkannya. Secara umum penerapan disiplin 

perawat di RSUD Ciamis sudah dilaksanakan dengan baik. Dengan disiplin yang baik, 

seorang perawat akan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan mampu 

mengurangi tingkat kesalahan dalam pekerjaannya. 

Kinerja Perawat RSUD Kelas C Kab. Ciamis telah dilaksanakan dengan 

menerapkan syarat-syarat yang meliputi kepemimpinan, komunikasi, tanggung jawab, 

kerjasama, inisiatif, dan kreativitas. Pernyataan kinerja pegawai yang meliputi tanggung 

jawab termasuk dalam kategori sangat baik. Sedangkan pada pernyataan kepemimpinan, 

komunikasi, kerjasama, dan inisiatif termasuk dalam kategori baik. Pernyataan kreativitas 

termasuk dalam kategori cukup. Berdasarkan nilai yang diperoleh menunjukan bahwa 

secara umum dari hasil analisis mengenai kinerja perawat RSUD Ciamis memiliki kinerja 

yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan penilaian kinerja 

terhadap perawat, maka bawahan mendapat perhatian dari atasannya sehingga terdorong 

untuk lebih bergairah dalam bekerja. Tindak lanjut dari kinerja tersebut bisa berupa 

promosi jabatan, dikembangkan atau balas jasa dinaikkan. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan alat analisis regresi, terdapat 

pengaruh positif dan signifikan Disiplin Terhadap Kinerja Perawat RSUD Kelas C Kab. 

Ciamis. Jadi dapat diartikan semakin baik disiplin, mencerminkan besarnya rasa 

tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga 

mendorong gairah kerja, semangat kerja dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan 

dan masyarakat. Dengan disiplin yang baik maka kinerja/prestasi kerja karyawan akan 

meningkat. 

 

5.2 Saran 

Melihat skor terkecil disiplin pegawai dari pernyataan responden mengenai 

kejujuran maka disarankan agar perawat memberikan informasi dengan sejujur-jujurnya 

apabila melakukan kekeliruan pada saat bekerja atau melayani pasien karena 

mempengaruhi kondisi atau kesembuhan pasien juga akan berpengaruh terhadap 

integritas perusahaan dalam hal ini RSUD Ciamis. Adapun upaya untuk meningkatkan 

tingkat disiplin ini terutama mengenai kejujuran salah satunya adalah dengan menjaga 

komunikasi yang baik antar pimpinan dan bawahan juga antar unit perawat serta adanya 

kegiatan pelatihan dan pengembangan sehingg mampu menyelesaikan pekerjaan dengan 

lebih cepat dan mampu mengurangi tingkat kesalahan dalam pekerjaannya.   
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Melihat skor terkecil kinerja pegawai dari pernyataan responden mengenai 

kreativitas dalam hal ini hubungannya dengan kemampuan menciptakan suasana kerja 

yang nyaman dimana salah satu faktornya dipengaruhi oleh masalah keluarga. Sebaiknya 

sebagai seorang perawat yang bertanggung jawab harus mampu menyampingkan masalah 

keluarga terhadap pekerjaannya, karena akan mempengaruhi efektivitas kinerja perawat 

sehingga kesembuhan pasien terabaikan. 
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