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Esensi dari sebuah keberhasilan bukannya hasilnya , melainkan proses 

perjuangannya mendapatkan apa yang diimajinasikan 
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ABSTRAKSI 

Penelitian dilakukan pada rumah sakit RSU PKU Muhammadiyah Jatinom yang berlokasi di 

Kabupaten Klaten, pengambilan data dilakukan mulai bulan Februari sampai Agustus 2018. 

Data yang digunakan dalam penelitiaan ini mencakup data primer dan sekunder. Responden 

dalam penelitian ini sebanyak 83 responden. Teknik pengambilan sampel yang dipilih adalah 

menggunakan cara non probability sampling dengan metode total sampling. Hasil penelitian 

menggunakan analisis Multivariat denga regresi Logistik berganda menunjukkan bahwa disiplin 

kerja adalah variable yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan RSU PKU 

Muhammadiyah Jatinom. Metode penelitian menggunakan metode survey dimana pendekatan 

waktu yang digunakan menggunakan cara crossectional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh antar variable terhadap kinerja kerja karyawan RSU PKU Muhammadiyah jatinom. 

 

Kata Kunci : lingkungan kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, kinerja karyawan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang tujuan utamanya 

adalah menciptakan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan 

oleh konsumen, guna memperoleh keuntungan dengan harapan dapat 

memuaskan konsumen. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut para 

manajer harus mampu menciptakan manajemen yang baik salah satunya 

adalah manajemen sumberdaya  manusia. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam 

pencapaian tujuan suatu perusahaan karena dapat menentukan keberhasilan 

perusahaan. Setiap perusahaan pasti membutuhkan sumber daya manusia 

yang berkinerja baik dan produktivitas yang optimal agar mencapai tujuan. 

Sikap dan tindakan sumber daya manusia setiap hari merupakan gambaran 

kinerjanya dan dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan keseluruhan. 

Jadi sangatlah penting bagi perusahaan untuk memelihara dan 

meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan (Sofi 

Istomo 2012). 

Kinerja pegawai merupakan salah satu dimensi yang digunakan 

untuk mengukur, mengevaluasi kekuatan pegawai dalam bertahan serta 

melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap organisasi dimana ia 

bernaung. Para pegawai dituntut untuk dapat melaksanakan tugas yang 
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dibebankan kepadanya dengan baik, yaitu mengoptimalkan waktu 

bekerja, disiplin dan jujur agar dapat mencapai hasil kerja dengan kualitas 

yang tinggi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu 

sesuai dengan peran atau tugasnya dalam periode tertentu yang 

dihubungkan dengan ukuran nilai atau standar periode dari organisasitempat 

individu bekerja (Suhendi dan Anggara, 2014) 

Salah satu yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah lingkungan 

kerja. Sebuah organisasi atau perusahaan harus memperhatikan lingkungan 

kerja para karyawan. Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada 

di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang di bebankan (Nitisemito, 2012). Kondisi 

kerja yang buruk berpotensi menjadi penyebab karyawan mudah jatuh sakit, 

sulit berkonsentrasi dan menurunnya kinerja karyawan. Jika ruangan kerja 

tidak nyaman, panas, sirkulasi udara kurang memadai, ruangan kerja terlalu 

padat, lingkungan kerja kurang bersih tentu besar pengaruhnya pada 

kenyamanan kerja karyawan. Dalam mencapai kenyamanan tempat kerja 

antara lain dapat dilakukan dengan jalan memelihara prasarana fisik seperti 

kebersihan yang selalu terjaga, penerangan cahaya yang cukup dan 

sebagainya. Selain lingkungan kerja fisik, Lingkungan kerja non fisik juga 

mempengaruhi kinerja karyawan. Jika karyawan tidak mampu menciptakan 

lingkungan kerja yang baik antara karyawan lain maka akan mengganggu 

kinerja karyawan. Lingkungan kerja dapat menciptakan hubungan kerja 

yang mengikat antara orang-orang yang ada di dalam lingkungannya. 
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Selain lingkungan kerja disiplin kerja juga dapat mempengaruhi 

tingkat kinerja karyawan. Disiplin merupakan titik awal dari segala 

kesuksesan dalam rangka mencapai tujuan sebuah perusahaan. Penerapan 

disiplin bertujuan agar semua pegawai yang ada dalam perusahaan tersebut 

bersedia sukarela mematuhi serta mentaati setiap tata tertib yang berlaku 

tanpa ada paksaan. Disiplin kerja yang baik dapat dilihat dari tingginya 

kesadaran para pegawai dalam mematuhi serta mentaati segala peraturan 

dan tata tertib yang berlaku, besarnya tanggung jawab akan tugas masing-

masing. Disiplin keja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati 

semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 2014). 

Dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan perusahaan diperlukan adanya 

pegawai yang penuh kesadaran, kesetiaan dan ketaatan pada tata tertib yang 

telah ditentukan oleh perusahaan. Pegawai yang kurang disiplin akan sulit 

meningkatkan kinerjanya oleh sebab itu pemimpin yang baik harus berusaha 

agar para bawahannya mempunyai disipin yang baik dalam suatu 

organisasi. 

Kepuasan kerja karyawan juga harus diperhatikan oleh organisasi 

atau perusahaan sebab kepuasan kerja karyawan dalam suatu organisasi 

sangat penting peranannya dalam rangka menciptakan kerja yang baik. 

Kepuasan kerja perasaan dan penilaian seseorang atas pekerjaannya, 

khususnya mengenai kondisi kerjanya, dalam hubungannya dengan apakah 

pekerjaannya mampu memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginannya 

(Umar, 2013). Karyawan yang memiliki kepuasaan tinggi dalam 
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pekerjaannya memiliki kinerja yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya 

dari pada mereka yang merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Setiap 

individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan 

sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Ini disebabkan adanya 

perbedaan pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek-aspek 

dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan dan jika kepuasan kerja 

karyawan diperhatikan maka karyawan akan bekerja sejauh kemampuannya 

agar memperoleh apa yang diharapkan dalam bekerja. 

Sejalan dengan penelitiaan yang dilakukan oleh Hidayat dan Taufiq 

(2012) di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lumajang 

bahwa kinerja karyawan PDAM Kabupaten Lumajang masih belum 

optimal. Kemampuan  dan minat yang berbeda dan bertolak belakang 

dengan tugas yang ada sekarang memicu tidak maksimalnya kinerja yang 

ada. Dari sisi kuantitas dan kualitas pekerjaan yang meliputi standart waktu 

yang digunakan masih perlu di tingkatkan lagi. 

RSU PKU Muhammadiyah Jatinom merupakan suatu amal usaha 

yang didirikan oleh organisasi islam Muhammadiyah yang bergerak 

dibidang kesehatan. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 26 Desember 

2017 akhirnya bekerja sama dengan Badan Hukum Publik yang 

bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk menyelenggarakan 

jaminan kesehatan yaitu BPJS Kesehatan. 
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Dengan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, RSU PKU 

Muhammadiyah Jatinom menuntut kepada karyawannya untuk bekerja 

semaksimal mungkin untuk melayani para pasien sedangkan RSU PKU 

Muhammadiyah Jatinom  jarang memberikan penghargaan bagi karyawan 

yang berprestasi, keadaan yang demikian harus segera diantisipasi 

secepatnya karena jika karyawan merasa tidak puas akibatnya dalam bekerja 

pun biasanya jadi kurang bersemangat, malas, lambat dan bahkan bisa 

banyak melakukan kesalahan. Para pemimpin sebaiknya mengerti 

keinginan karyawan sehingga mereka merasa puas dan dapat meningkatkan 

kinerja mereka 

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan RSU PKU Muhammadiyah Jatinom yang bergerak di 

bidang pelayanan kesehatan dengan mengtamakan pelayanan pada pasien. 

Organisasi ini harus mengoptimalkan kinerja karyawan agar dapat 

memberikan hasil yang maksimal kepada pasien. Untuk meningkatkan 

kinerja karyawan perlu adanya juga lingkungan kerja yang mendukung, 

disiplin kerja serta kepuasan kerja dari para karyawan guna mencapai tujuan 

perusahaan. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

RSU PKU Muhammadiyah Jatinom? 
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2. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

RSU PKU Muhammadiyah Jatinom ? 

3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

RSU PKU Muhammadiyah Jatinom ? 

4. Apakah lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan  pada RSU PKU 

Muhammadiyah Jatinom ? 

5. Dari variable lingkungan kerja , disiplin kerja dan kepuasan kerja 

manakah yang paling berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan RSU PKU Muhammadiyah Jatinom ?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

RSU PKU Muhammadiyah Jatinom  

2. Mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja  karyawan pada 

RSU PKU Muhammadiyah Jatinom 

3. Mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

RSU PKU Muhammadiyah Jatinom 

4. Mengetahui pengaruh lingkungan kerja, disiplin kerja dan kepuasan 

kerja secara bersama-sama terhadap kinerja kerja karyawan pada RSU 

PKU Muhammadiyah Jatinom 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis manakah diantara lingkungan 

kerja, disiplin kerja dan kepuasan kerja yang paling berpengaruh 
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signifikan terhadap kinerja karawan RSU PKU Muhammadiyah 

Jatinom. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitiaan ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah 

pengetahuan atau wawasan dalam bidang sumber daya manusia 

terutama dalam hal lingkungan kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja 

dan kinerja. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikansebagai bahan masukan bagi 

pihak manajemen atau sebagai bahan pertimbangan agar dapat lebih 

meningkatkan kinerja para karyawan di perusahaan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan 

pengetahuan yang ingin mempelajari tentang pengaruh lingkungan 

kerja, displin kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:. 

1. Lingkungan kerja di RSU PKU Muhammadiyah Jatinom 63,9% responden 

menunjukan kategori lingkungan yang  baik. 

2. Disiplin kerja di RSU PKU Muhammadiyah Jatinom 63,9% responden menunjukan 

kategori disiplin kerja yang  baik. 

3. Kepuasan kerja di RSU PKU Muhammadiyah Jatinom 63,9% responden 

menunjukan kategori kepuasan kerja yang  baik 

4. Lingkungan kerja,disiplin kerja, dan kepuasan kerja secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan RSU PKU Muhammadiyah Jatinom. 

5. Disiplin kerja yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan RSU PKU 

Muhammadiyah. Dengan demikian hipotesis kelima terdukung 

 

B. Saran 

Berdasarkan analisis, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan 

bermanfaat bagi pihak lain yaitu pada RSU PKU MuhammadiyahJatinom, yaitu: 

1. Hasil penelitian mengenai lingkungan kerja pada RSU PKU Muhammadiyah jatinom 

relative sedang, setelah melakukan penelitian mendapati bahwa terdapat beberapa 

karyawan yang mempunyai hubungan yang kurang baik terhadap rekan kerja. Untuk 

permasalahan ini penulis menyarankan sebaiknya RSU PKU Muhammadiyah 

menerapkan budaya perusahaan yang mengajarkan kepada karyawan tentang 

 



 
 

 

 

pentingnya sikap toleransi terhadap karyawan lain sehingga tercipta suasana 

lingkungan kerja yang nyaman.  

2. Hasil penelitian mengenai disiplin kerja pada RSU PKU Muhammadiyah Jatinom 

relative cukup atau sedang permasalahannya pada “gaji dan kesejahteraan sudah 

sesuai dengan pekerjaan yang saya kerjakan selama ini”.Untuk permasalahan ini 

penulis menyarankan sebaiknya RSU PKU Muhammadiyah Jatinom lebih 

memperhatikan tentang gaji dan kesejahteraan karyawannya dengan membuat suatu 

kebijakan yang terkait pemberian kompensasi sesuai dengan hasil kerja karyawan 

dalam pencapaian target kerja yang dicapai, guna meningkatkan kedisiplinan dari 

karyawan yaitu sendiri sehingga tingkat kinerja karyawan akan semakin meningkat 

dengan hal ini karyawan dapat memberikan kontribusi yang positif melalui 

kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

3. Hasil penelitian mengenai kepuasan kerja pada RSU PKU Muhammadiyah Jatinom 

relative sedang, permasalahannya pada kepuasan karyawan tentang pujian terhadap 

kinerja karyawan. Terdapat salah satu responden yang merasa tidak puas akan pujian 

terhadap pekerjaannya. Untuk hal ini penulis menyarankan sebaiknnya RSU PKU 

Muhammadiyah jatinom memberikan reward atau penghargaan terhadap karyawan 

yang berprestasi sehingga semakin meningkatkan semangat untuk bekerja lebih baik.  
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