
 
 

 
 

PENGARUH MOTIVASI KERJA, PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA 

KERJA DI RUMAH SAKIT RSKB ISLAM CAWAS KLATEN 

SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

Jurusan Manajemen 

 

Peminatan : 

Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

Diajukan Oleh : 

SOFYAN EFENDI 

NIM : 1521103661 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN 

Juni  2019 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

Motto 

“Sebuah tantangan akan selalu menjadi beban, jika itu hanya 

dipikirkan, sebuah cita-cita juga menjadi beban, jika itu hanya 

angan-angan” 

“Setiap masalah yang datang bukanlah untuk menjatuhkan kita tetapi 

untuk menguji seberapa sabarnya kita untuk bertahan 

menghadapinya” 

“Kejarlah wujudkanlah, raihlah cita-citamu dengan memulai bekerja 

bukan menjadi beban dalam hidupmu” 

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran 

(yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa 

betapa pedihnya rasa sakit” (Ali bin Abi Tholib) 
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ABSTRAK 

SOFYAN EFENDI, 1521103661, 2019, “PENGARUH MOTIVASI KERJA, 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PRODUKTIVITAS 

TENAGA KERJA DI RUMAH SAKIT RSKB ISLAM CAWAS” 

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN 2019. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

motivasi kerja, pendidikan dan pelatihan terhadap produktivitas tenaga kerja di 

Rumah Sakit RSKB Islam Cawas. 

Pengumpulan data dilakukan dengan  penyebaran kuesioner pada Rumah 

sakit RSKB Islam Cawas yang dilaksanakan pada 50 karyawan. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS20 . Teknik sampling 

yang digunakan adalah metode sensus. Teknik pengujian data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji relibilitas dan teknik analisis data 

menggunakan alat Regresi linier berganda dengan uji F dan uji t. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi kerja 

berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga 

kerja. Tingkat kedisiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hasil perhitungan secara simultan menunjukkan bahwa pendidikan dan 

pelatihan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap produktivitas tenaga 

kerja di Rumah Sakit RSKB Islam Cawas. 

Kata Kunci : Motivasi Kerja, Pendidikan,dan Pelatihan, Produktivitas Tenaga 

Kerja. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perhatian terhadap Sumber Daya Manusia sangatlah penting guna 

memperoleh kinerja karyawan seperti yang diharapkan dalam rangka mencapai 

visi dan misi serta tujuan organisasi. Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dalam 

rumah sakit. Pentingnya sumberdaya manusia ini perlu didasari oleh semua 

tingkatan manajemen di rumah sakit. Bagaimana majunya teknologi saat ini, 

namun faktor manusia tetap memegang peranan penting bagi keberhasilan 

suatu organisasi. 

Banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja sumber daya 

manusia, diantaranya melalui kegiatan motivasi kerja, pendidikan dan 

pelatihan. Kegiatan motivasi kerja, pendidikan dan pelatihan merupakan proses 

memberikan atau meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta 

menanamkan  sikap kepada karyawan dimana proses tersebut akan sangat 

membantu karyawan dalam mengkoreksi kekurangan-kekurangan kerjanya 

dimasa silam sehingga karyawan tersebut dapat meningkatkan kinerjanya 

dalam bekerja. 

Motivasi kerja adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara 

sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu pekerjaan. Motivasi 



 
 

 

kerja tinggi sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan produktivitas 

kerja. Maka perlu adanya motivasi terhadap tenaga kerja misalanya berupa 

kompensasi baik langsung maupun tidak langsung dan juga intensif. Karena 

semakin tinggi motivasi seorang karyawan, semakin ia akan mempelajari 

ketrampilan ataupun pengetahuan baru tersebut.  

Pendidikan sangat penting untuk mendukung kinerja karyawan, karena 

pendidikan akan mempengaruhi pola pikir dan daya kreativitas dalam 

melakukan tugas. Pendidikan merupakan pengetahuan bukan secara langsung 

dengan tegas, akan tetapi juga landasan untuk mengembangkan diri serta 

kemampuan memanfaatkan semua sarana yang ada disekitar rumah sakit untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. Pendidikan yang  memadai diharapkan 

mampu mengatasi berbagai kesulitan dan tekanan dalam jangka panjang 

sehingga pekerjaan selesai mencapai hasil dan tepat waktu. 

Pelatihan merupakan bentuk nyata yang dapat dilakukan oleh rumah 

sakit untuk meningkatkan mutu karyawan. Di samping sebagai salah satu 

jawaban atas kritik masyarakat terhadap pelayanan. Karyawan dan semua 

bagian unit rumah sakit termasuk pejabat struktural membutuhkan ketrampilan 

berkomunikasi. Konsumen adalah orang yang harus mendapat pelayanan yang 

ramah, senyum, dan santun agar mereka tetap senang. Jika tidak, mereka akan 

kecewa. 

Produktivitas kerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan 

kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang secara tepat 

waktu (Rivai, 2004). Produktivitas merupakan perilaku nyata yang ditampilkan 



 
 

 

karyawan sebagai prestasi kerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam upaya mencapai tujuannya. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh 

kesediaan dan ketrampilan saja tetapi juga oleh pendidikan karyawan. Untuk 

dapat meningkatkan produktivitas kerja dari seorang karyawan sebuah rumah 

sakit harus dapat memberikan sarana dan prasarana salah satunya adalah 

pelatihan. 

Salah satu cara untuk mengembangkan produktivitas kerja karyawan 

adalah memberikan pelatihan bagi karyawan. Sasaran yang menjadi obyek 

penilaian produktivitas adalah pengetahuan, ketrampilan dan sikap karyawan. 

Dengan demikian maka jelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan kerja 

mempunyai peranan penting dalam produktivitas kerja karyawan. Tanpa 

adanya proses atau kegiatan pendidikan dan pelatihan di rumah sakit maka 

karyawan tidak akan mengerti sepenuhnya tentang apa yang dilakukan di 

rumah sakit, walaupun karyawan tersebut sebelumnya sudah melakukan 

pendidikan tanpa adanya penelitian mereka tidak akan mengerti. 

Berdasarkan produktivitas kerja tersebut maka tenaga yang produktif 

adalah tenaga kerja yang mempunyai produktivitas kerja yang baik pula. Hal 

ini terwujud jika para tenaga telah mempunyai masa kerja yang lama sehingga 

mempunyai pengalaman kerja yang luas, tingkat pendidikan yang tinggi, serta 

kesadaran untuk meningkatkan mutu kehidupan hari esok yang lebih baik, jika 

masing-masing tenaga kerja dalam kelompok kerja demikian maka 

produktivitas kerja keseluruhan akan dapat meningkatkan produktivitas rumah 

sakit secara optimal. 



 
 

 

Dengan demikian tingkat pendidikan karyawan dalam suatu perusahaan 

sangat penting untuk diperhatikan, segala peralatan yang disusun sedemikian 

rupa tidak akan berarti bila karyawan tidak mampu menguasainya dikarenakan 

pendidikan yang rendah. Dari hal tersebut bahwa dapat terlihat bahwa semakin 

tingkat pendidikan seseorang karyawan, maka ia akan dapat beradaptasi 

terhadap teknologi baru dan semakin mampu mengembangkan kemampuanya.  

Dengan demikian tingkat pendidikan karyawan dalam suatu perusahaan 

sangat penting untuk diperhatikan, segala peralatan yang disusun sedemikian 

rupa tidak akan berarti bila karyawan tidak mampu menguasainya dikarenakan 

pendidikan yang rendah. Dari hal tersebut bahwa dapat terlihat bahwa semakin 

tingkat pendidikan seseorang karyawan, maka ia akan dapat beradaptasi 

terhadap teknologi baru dan semakin mampu mengembangkan kemampuanya. 

Kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan sebuah proses 

mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan akan 

semakin trampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan baik, 

sesuai dengan standar kerja. Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga 

dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antara umber daya yang dimiliki 

oleh rumah sakit dengan sumber daya manusia yang diharapkan oleh rumah 

sakit agar rumah sakit dapat mencapai tujuan visi dan misi. 

Dengan uraian tersebut di atas penulis mengambil judul 

“ PENGARUH MOTIVASI KERJA, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI RUMAH SAKIT 

RSKB ISLAM CAWAS” 



 
 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam pengambilan 

judul tersebut. Adapun alasannya sebagai berikut : 

1. Alasan Subyektif 

a. Menambah pengetahuan dasar penulis mengenai mengenai berbagai 

faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja di bidang Sumber 

daya manusia. 

b. Sesuai ilmu yang dipelajari oleh penulis mengenai teori tentang motivasi 

kerja, pendidikan dan pelatihan sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai Pengaruh Motivasi Kerja, Pendidikan 

dan Pelatihan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Rumah Sakit 

RSKB Islam Cawas.   

2. Alasan Obyektif  

Pengaruh motivasi kerja, pendidikan dan pelatihan tidak bisa diabaikan 

karena guna mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap produktivitas 

tenaga kerja di Rumah Sakit RSKB Islam Cawas 

  

C. Penegasan judul  

Untuk mencegah penafsiran yang kelirudalam penelitian ini maka perlu diberi 

penegasan judul sebagai berikut : 

1. Motivasi kerja adalah tindakan sekelompok factor yang menyebabkan 

individu berperilaku dalam cara-cara tertentu (Grifin, 2003). 



 
 

 

2. Pendidikan adalah  suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum 

seseorang termasuk didalamnya peningkatan penguasaan teori dan 

keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut 

kegiatan mencapai tujuan (Notoatmojdo, 2003). 

3. Pelatihan adalah aktivitas – aktivitas yang dirancang untuk memberi para 

pembelajar pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan 

mereka saat ini (Mondy, 2008). 

4. Produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang 

dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan selama produksi 

berlangsung (Hasibuan, 2005) 

 

D. Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, tenaga, biaya serta kemampuan dan supaya tidak 

terjadi perluasan dan pengkaburan pokok permasalahan maka penulis 

membatasi pada masalah  

1. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja yang dimaksud disini adalah motivasi yang diberikan kepada 

pimpinan di Rumah sakit  

2. Pendidikan 

Pendidikan yang dimaksud disini adalah proses menuntun segala kodrat 

yang ada pada karyawan 

 

 



 
 

 

3. Pelatihan 

Pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan 

dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka 

saat ini 

4. Produktivitas 

Produktivitas yang dimaksud disini adalah menyangkut tentang tingkat 

keberhasilan tenaga kerja selama periode tertentu 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas tenaga kerja 

di Rumah Sakit RSKB Islam Cawas ? 

2. Bagaimanakah pengaruh pendidikan terhadap produktivitas tenaga kerja di 

RSKB Islam Cawas ? 

3. Bagaimanakah pengaruh pelatihan terhadap produktivitas tenaga kerja di 

RSKB Islam Cawas ? 

4. Bagaimanakah pengaruh motivasi kerja, pendidikan dan pelatihan terhadap 

produktivitas tenaga kerja di RSKB Islam Cawas ? 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas tenaga 

kerja di Rumah Sakit RSKB Islam Cawas 



 
 

 

2. Untuk menguji pengaruh pendidikan terhadap produktivitas tenaga kerja di 

Rumah Sakit RSKB Islam Cawas 

3. Untuk menguji pengaruh pelatihan terhadap produktivitas tenaga kerja di 

Rumah Sakit RSKB Islam Cawas 

4. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja, pendidikan dan pelatihan secara 

simultan terhadap produktivitas tenaga kerja di Rumah Sakit RSKB Islam 

Cawas 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Sebagai salah satu sarana untuk dapat menerapkan teori-teori ilmu yang 

telah didapat dari bangku perkuliahan dengan permasalahan yang terjadi 

sebenarnya di lapangan. Sekaligus juga memberi tambahan wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti. 

2. Bagi organisasi 

Penelitian ini berguna untuk memberikan saran dan masukan kepada 

organisasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada 

sehingga dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja, dan menjadi 

pertimbangan dalam menyusun strategi untuk meningakatkan kinerja 

karyawan dimasa yang akan datang. Juga, dapat dipakai sebagai bahan 

pertimbangan bagi manajemen dalam menyikapi pendidikan dan pelatihan. 

 

 



 
 

 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti 

lain mengenai pendidikan dan pelatihan terhadap produktivitas tenaga kerja 

karyawan. 

 

H. Sistem Penulisan 

Untuk memahami isi dan uaraian dari aktifitas penulisan dengan judul yang 

penulis maksud, maka perlu adanya sestematika penulisan adalah sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Mencakup latar belakang masalah, alasan memilih judul, 

penegasan judul, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

metode penelitiaan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 

hipotessis, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang motivasi kerja, pendidikan dan pelatihan, 

produktivitas tenaga kerja dan sumberdaya manusia. 

BAB III  METODELOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menggambarkan sejarah berdirinya rumah sakit 

struktur kerja karyawan, menggambarkan berdirinya rumah 

sakit, lokasi rumah sakit, program kerja rumah sakit 

 

 



 
 

 

BAB IV  ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang uji validaritas dan reliabilitas, jawab 

responden terhadap pertanyaan-pertanyaan kuisioner analisa 

data dan uji hipotesa. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan hasil penelitian dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh motivasi kerja, 

pendidikan dan pelatihan terhadap produktivitas tenaga kerja di rumah sakit 

rskb islam cawas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagai besar responden 

penelitian ini, jenis kelamin yang dominan dalam pengisian kuesioner 

adalah perempuan sebanyak  35 orang , penelitian ini berusia 25-30 tahun  

sebanyak 20 orang. 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan regresi 

linier berganda yaitu  Y = 1,175 + (1.176) X1 + (0.186) X2+(0.061)X3 

b. Menunjukan bahwa konstanta dalam pengujian ini sebesar 1,175 berarti 

tanpa ada  X1 (motivasi kerja), X2 (pendidikan), X3 (pelatihan) akan terjadi 

penurunan sebesar 1,175 satuan kinerja. 

c. Dari hasil pengujian uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara motivasi kerja terhadap produktivitas tenaga kerja di RSKB Islam 

Cawas, karena t hitung  motivasi kerja = 7,900 ( lebih besar t tabel =2,011). 

d. Dari hasil pengujian uji t diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara pendidikan dan pelatihan terhadap produktivitas tenaga kerja di 

RSKB Islam Cawas, karena t hitung  pendidikan = 1,038 ( lebih 



 
 

 

besar t tabel =2,011), t hitung  pelatihan = 0,445 ( lebih besar t tabel =2,011). 

e. Dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh positif antara 

motivasi kerja, pendidikan dan pelatihan terhadap produktivitas tenaga kerja 

di RSKB Islam Cawas komprehensif, karena F hitung = 22,501 > F tabel = 

2,807. 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpuan di atas, maka penulis memberi 

masukan sebagai pertimbangan didalam mengambil kebijakan di masa yang 

akan datang sebagai pertimbangan di RSKB Islam Cawas untuk 

mempertimbangkan hal yang dapat meningkatkan produktivitas berdasarkan 

penelitian yang dilakukan yaitu: 

a. Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang 

dimana artinya stres kerja meningkat maka kinerja akan menurun. Maka 

perusahaan dapat memperbaiki dampak stres kerja yang mempengaruhi 

kinerja karyawan dengan cara tidak menekan pekerjaan karyawan dengan 

waktu yang singkat. 

b. Pendidikan secara signifikan meningkatkan produktivitas karyawan. 

Terbukti dengan tidak adanya pemogokan kerja yang terjadi pada rumah 

sakit dan karyawan merasa senang dengan pekerjaan yang mereka hadapi. 

Akan tetapi perlu ditingkatkan dalam membuat karyawan untuk merasa 

bahwa keberhasilan dalam pekerjaan yang mereka lakukan merupakan hal 



 
 

 

yang utama, sehingga mereka harus dengan sungguh-sungguh melakukan 

apapun pekerjaan yang diberikan rumah sakit kepada mereka. 

c. Pelatihan yang diterima karyawan sudah susuai dan secara signifikan dapat 

meningkatkan produktivitas karyawan, akan tetapi perlu diperhatikan lagi 

mengenai tunjangan-tunjangan dan bonus yang diberikan kepada karyawan 

harus diberitahukan secara terbuka agar karyawan lebih termotivasi dalam 

menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. 

d. Dari hasil analisis tersebut pendidikan mempunyai nilai pengaruh lebih 

dominan dibandingkan pelatihan sehingga apabila rumah sakit ingin 

meningkatkan produktivitas karyawan maka rumah sakit harus 

memperhatikan pemberian pelatihan kerja yang diberikan kepada karyawan 

baru sesuai dengan standar dirumah sakit. Kebutuhan karyawan pemberian 

lembur yg rutin kepada karyawan yang sesuai harapan karyawan sehingga 

dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Sebab bila karyawan merasa 

kebutuhannya telah terpenuhi akan mempengaruhi produktivitas karyawan. 

e. Meskipun pendidikan mempunyai pengaruh yang lebih dominan, rumah 

sakit juga harus memberikan pelatihan kepada karyawan bila ingin 

meningkatkan produktivitas karyawan, karena pelatihan tersebut juga 

berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. 
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