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Abstract : The control of work employees’ performance in Royal Prima Hospital is 

ineffective; it can be showed by verbal evaluation. The evaluation was found that there 

were employees who came late, the lowest employees’ motivation and the irresponsibility 

of employee. The standard operational procedure was told well to them but they did not do 

their commitment well. This atmosphere was influenced by the low of Bed Occupancy Rate 

(BOR). According to Department of Health (2005) the standard of BOR is from 60% to 

85%.. This researched was used correlation research with cross sectional approach. It was 

investigated the dependent and independent variable in the same research. The population 

in this research was the entire Royal Prima Hospital employee. The number of population 

was 327 employees. The probability sampling technique used simple random sampling. The 

sample of it is 175 people. This research used Path Analysis with Bayesian method. The 

independent variable was work environment and discipline. The dependent variable was 

employee performance (Y2) and motivation (Y1). The finding of the research was showed 

that the equality of Y1, the determination of coefficient (R2) was 26.3%. It was influenced of 

discipline variable and work environment. The quality of Y2, the determination of 

coefficient (R2) was 42.4%. It was influenced by motivation and work environment. It was 

found the quality of Y1 (motivation) as variable intervening in Bayesian method. The 

significantly influenced was work environment, discipline variable had the small influence 

(not significant) and the equality of Y2 (employee performance). The significantly 

influenced was discipline and motivation. The work environment had low influence (not 

significant). 

 

Keywords: discipline, work environment, motivation and employee performance 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Rumah sakit sebagai organisasi nirlaba 

memiliki peran dalam memberikan jasa 

pelayanan kesehatan yang profesional dan 

bermutu serta terjangkau semua lapisan 

masyarakat, dan memberikan pelayanan 

kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan 

lanjutan sesuai kelas rumah sakit dan standar 

yang telah ditetapkan sehingga keberadaan 

rumah sakit merupakan ujung tombak dalam 

pembangunan kesehatan masyarakat. 

Kenyataannya tidak sedikit keluhan selama ini 

diarahkan pada kualitas kinerja pelayanan 

rumah sakit yang dinilai masih rendah. Hal ini 

dikarenakan masih terbatasnya sumber daya 

baik sumber daya finansial maupun sumber 

daya non finansial (UU Rumah Sakit No 36, 

2009). 

Rumah Sakit Royal Prima merupakan 

Rumah Sakit swasta dengan daya tampung 250 

tempat tidur dan 327 karyawan. Dalam 

melakukan evaluasi terhadap kinerja pekerja 

masih secara sederhana hanya melalui 

penanggung jawab (PJ) pelayanan tiap 

ruangan, dan didapatkan beberapa masalah 

yang bisa mempengaruhi kinerja pekerja, 

antara lain yaitu : motivasi kerja yang masih 

kurang, kurangnya kedisiplinan, sehingga 

jadwal kerja yang sudah direncanakan 

mengalami perubahan hal ini mengakibatkan 

pekerja lain harus menggantikannya. 

Sedangkan masalah lingkungan kerja yaitu 

perilaku rekan kerja yang dirasa kurang saling 

membantu, penggunaan alat-alat rumah sakit 

yang masih butuh pelatihan, iklim organisasi 

khususnya bagi pekerja muda yang harus 

banyak belajar dan belum maksimalnya 
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pengetahuan karyawan dalam melakukan 

bekerjasehingga masih terus dilakukan 

training-training bagi pekerja. Dampaknya 

pada Bed Occupancy Rate (BOR) yang kurang 

memenuhi standar nasional. Dari pemerintah 

sudah membuat standar BOR nya yang ideal 

pada rumah sakit yaitu 60-85%, sementara 

BOR di tahun 2014 dibawah 25% dan BOR di 

tahun 2015 sudah meningkat dikisaran 50-

80%, tapi disebabkan dari pihak eksternal yaitu 

kehadiran BPJS dimulai dengan 2015 yang 

signifikan dan pasien sudah banyak untuk 

berobat di rumah sakit tersebut. 

Kedisplinan, lingkungan kerja dan 

motivasi sangat mempengaruhi kinerja 

karyawan, dengan hal ini dapat memperbaiki 

keadaan rumah sakit. 

 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang 

permasalahan yang telah diuraikan di muka, 

permasalahan yang akan dicari pemecahannya 

melalui penelitian ini adalah merosotnya 

kinerja karyawan di Rumah Sakit Royal Prima 

Medan, sehingga Bed Occupancy Rate (BOR) 

masih dibawah standar.  Sehubungan dengan 

permasalahan di atas, maka beberapa 

pertanyaan mendasar yang perlu dicari 

jawabannya ialah : 

1. Faktor-faktorapa yang menyebabkan 

kinerja karyawan di Rumah Sakit 

Royal Prima Medan belum sesuai 

standar BORnya ? 

2. Apa saja dari indikator setiap variabel 

kedisiplinan, lingkungan kerja dan 

motivasi yang dapat diinformasikan 

untuk dapat penyelesaian masalah 

tersebut ? 

3. Apa kriteria yang tepat dalam 

mengusulkan untuk menjawab 

persoalan  kedisplinan dan lingkungan 

kerja untuk meningkatkan kinerja 

karyawan  dengan motivasi sebagai 

variabel intervening RS Royal Prima 

Medan? 

 

Tujuan Penelitian 

Merujuk kepada rumusan masalah 

penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini ialah memberikan usulan tindakan atau 

langkah penyelesaian masalah yang 

menyangkut kedisplinan dan lingkungan kerja  

untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan 

motivasi sebagai variabel intervening pada RS 

Royal Prima Medan. 

Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaaat yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah : 

1. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan dalam menerapkan 

strategi guna meningkatkan kinerja 

karyawan RS Royal Prima Medan. 

2. Bagi Program Studi 

Sebagai bahan untuk studi 

kepustakaan dan memperkaya 

penelitian ilmiah di Sekolah 

Pascasarjana. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana dalam mengaplikasikan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh 

selama kuliah serta menambah dan 

memperluas pengetahuan dalam 

bidang sumber daya manusia. 

4. Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebagai referensi atau informasi bagi 

pihak yang berkepentingan dalam 

rangka mengkaji permasalahan yang 

sama di masa yang akan datang. 

 

Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian 

Sehubungan dengan rumusan masalah 

dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian 

ini, ruang lingkup analisis yang akan dilakukan 

meliputi: 

1. Faktor motivasi, kedisiplinan dan 

lingkungan kerja karyawan. 

2. Responden dalam penelitian ini adalah 

karyawan RS Royal Prima dalam 

menunjang pekerjaanRS Royal Prima 

dalam memberikan pelayanan 

kesehatan.  

3. Data penelitian dari bulan Februari 

2014 sampai September 2015 

 

A. LANDASAN TEORI 

 

Kedisplinan 

Menurut Dessler (2000), “discipline is 

a procedure that corrects or punishes a 

subordinate because a rule or procedure has 

been violated”. Disiplin adalah suatu sikap 

menghormati, menghargai, patuh, dan taat 

terhadap peraturan peraturanyang berlaku, baik 

yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta 

sanggupmenjalankan dan tidak mengelak 

untuk menerima sanksi - sanksinya, apabila 

anggotaorganisasi yang bersangkutan 

melanggar tugas dan wewenang yang 

diberikankepadanya. 
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Berdasarkan penjelasan-penjelasan 

tersebut diatas, untuk mengukur tingkat 

kedisiplinan  antara lain adalah: 

1. Taat dan patuh terhadap peraturan 

yang ditetapkan organisasi 

2. Melaksanakan berbagi informasi antar 

pekerja pada saat datang dan pulang. 

3. Kepatuhan pegawai pada jadwal kerja 

yang telah ditetapkan. 

4. Menerima hukuman yang diberikan 

pimpinan apabila terjadi pelanggaran 

disiplin. 

5. Memperbaiki kesalahan dengan 

sukarela tanpa harus diperintah atasan. 

6. Melakukan pencatatan pada pekerjaan 

yang sudah selesai maupun belum 

selesai. 

7. Menyelesaikan pekerjaan sesuai 

intstruksi atasan. 

8. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 

9. Berpakaian dinas sesuai dengan 

aturan. 

10. Bekerja sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

 

Indikator Disiplin Kerja 

Indikator yang digunakan dalam variabel 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Karyawan selalu tepat waktu. Para 

pegawai datang dengan tertib, tepat 

waktu dan teratur, sehingga disiplin 

kerja dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan sesuai 

yang diharapkan perusahaan. 

(Hasibuan, 2005) 

2. Mengikuti / mentaati peraturan/cara 

kerja yang ditentukan oleh perusahaan. 

Dengan mengikuti cara kerja yang 

ditentukan oleh perusahaan, maka 

dapat menunjukkan bahwa karyawan 

memiliki disiplin kerja yang baik. 

Selain itu dengan mematuhi segala 

peraturan perusahaan baik tertulis 

maupun tidak tertulis, maka akan 

berpengaruh terhadap disiplin 

kerjanya. Dengan disiplin yang tinggi, 

maka diharapkan produktivitas 

kerjanya yang tinggi. (Hasibuan, 2005) 

3. Memiliki tanggung jawab yang tinggi, 

sehingga menyelesaikan prosedur kerja 

yang ditetapkan pimpinan. Tanggung 

jawab sangat berpengaruh besar pada 

disiplin kerja. Dengan bertanggung 

jawab terhadap segala tugasnya, maka 

menunjukkan bahwa disiplin kerja 

karyawan tinggi sehingga diharapkan 

produktivitas kerjanya tinggi. 

 

Lingkungan Kerja 

Menurut Sedarmayati (2001) 

lingkungan kerja merupakan keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan 

sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode 

kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik 

sebagai perseorangan maupun sebagai 

kelompok. 

 

Jenis Lingkungan kerja 

Jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 

dua, yaitu (Sedarmayanti, 2001): 

a. Lingkungan Kerja Fisik  

Lingkungan kerja fisik adalah semua 

keadaan berbentuk fisik yang terdapat disekitar 

tempat kerja yang dapat mempengaruhi 

pegawai baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi 

menjadi dua kategori yaitu: 

1. Lingkungan kerja yang langsung 

berhubungan dengan pegawai seperti 

pusat kerja, kursi, meja, dan 

sebagainya.  

2. Lingkungan perantara atau lingkungan 

umum dapat juga disebut lingkungan 

kerja yang mempengaruhi kondisi 

manusia misalnya temparatur, 

kelembaban, sirkulasi udara, 

pencahayaan, kebisingan, getaran 

mekanik, bau tidak sedap, warna dan 

lain-lain. 

 

b. Lingkungan Kerja Non Fisik 

Lingkungan kerja non fisik adalah 

semua keadaan yang terjadi yang berkaitan 

dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan 

atasan, maupun hubungan dengan sesama 

rekan kerja ataupun hubungan dengan 

bawahan. 

Perusahaan hendaknya dapat 

mencerminkan kondisi yang mendukung 

kerjasama antar tingkat atasan, bawahan 

maupun yang memiliki status yang sama. 

Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah 

suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik, 

dan pengendalian diri (Nitisemito, 2000). Jadi 

lingkungan kerja non fisik ini juga merupakan 

kelompok lingkungan kerja yang tidak bisa 

diabaikan. 
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Indikator Lingkungan Kerja 

Indikator yang digunakan dalam 

variabel ini adalah (Wulan, 2011) : 

a. Hubungan Kerja 

Hubungan karyawan yang baik, berarti 

menciptakan lingkungan yang 

memberikan apa yang orang inginkan. 

Mereka ingin merasa baik tentang 

siapa mereka, apa yang mereka 

lakukan dan dimana mereka bekerja. 

Tingkat harmonisasi dalam lingkungan 

kerja adalah terwujudnya optimalisasi, 

individual karyawan untuk 

memaksimalkan seluruh potensi dan 

bakat alami dari masing masing 

karyawan. Menciptakan hubungan 

karyawan yang harmonis bukan 

dengan memaksakan semua orang 

kedalam satu warna atau satu bentuk 

tetapi memberikan jalan mereka untuk 

berkembang dan memberdayakan 

setiap perbedaan yang ada untuk 

membentuk sinergi yang kuat 

(Poniman, 2015) 

b. Kelengkapan sarana pelayanan kerja 

Sarana pelayanan kerja merupakan alat 

yang membantu manusia melakukan kerja 

dengan lebih berkeahlian, efisiensi atau efektif 

jika manusia mengendalikannya. 

c. Sistem/standar kerja 

Menurut Atmoko (2011) standar kerja 

adalah pedoman atau acuan untuk 

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan 

fungsi dan alat penilaian kinerja instansi/ 

perusahaan berdasarkan indikator-indikator 

teknis, administratif dan prosedural sesuai 

dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem 

kerja pada unit kerja yang bersangkutan. 

 

Motivasi 

Kata motivasi (motivation) berasal dari 

kata movere yang berarti dorongan atau 

menggerakkan (to move). Motif adalah daya 

penggerak yang mencakup dorongan, alasan 

dan keinginan yang timbul dari seseorang yang 

menyebabkan ia berbuat sesuatu. Motivasi 

mempersoalkan cara mengarahkan daya dan 

potensi bawahan agar mau bekerja sama secara 

produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan 

tujuan yang telah ditentukan. 

 

IndikatorMotivasi 

Indikator yang digunakan dalam 

variabel ini : 

 

a. Pemberian pelatihan  

Pelatihan dan pengembangan 

merupakan salah satu sarana untuk 

meningkatkan kesuksesan seorang 

individu mencapai kinerja pada peran 

yang diembannya. Kondisi yang lebih 

sering terjadi adalah perusahaan 

melakukan kegiatan pelatihan dan 

pengembangan karena didorong oleh 

kebutuhan bisnis yang segera atau ada 

masalah sehingga pelatihan dan 

pengembangan dianggap perlu 

(Manopo, 2011) 

b. Adanya kesejahteraan yang baik  

Kesejahteraan pekerja berkaitan 

dengan perumusan dan pelaksanaan 

strategi dan kebijakan yang bertujuan 

untuk menghargai pekerja secara adil 

(fairly), merata (aquitable), dan 

konsisten (consistenly) sesuai dengan 

nilai mereka bagi organisasi tujuan 

dari kesejahteraan ini adalah menarik 

orang untuk bekerja di perusahaan dan 

mempertahankan karyawan tetap 

bekerja pada perusahaan tersebut 

(Amstrong dan Murlis, 2004). 

c. Tingkat kepuasan 

Kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional yang positif yang 

merupakan hasil dari evaluasi 

pengalaman kerja seseorang (Mathis 

dan Jackson, 2011). Karyawan yang 

dengan sukarela melaksanakan 

tugasnya melebihi perannya adalah 

individu yang memiliki motivasi yang 

kuat dalam bekerja, memiliki kepuasan 

kerja dan adanya perasaan yang 

diakibatkan dari terpenuhinya kontrak 

psikologis karyawan, sehingga kinerja 

karyawan tercapai. 

 

Kinerja karyawan 

Kinerja (performance) sudah menjadi 

kata populer yang sangat menarik dalam 

pembicaraan manajemen publik. Konsep 

kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua 

segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan 

kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi 

organisasi tersebut (Bastian, 2001) 
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Indikator Kinerja 

Indikator yang digunakan dalam variabel 

ini adalah: 

a. Kualitas Kerja  

Standard ini dilakukan dengan cara 

membandingkan antara besarnya volume 

kerja yang seharusnya (Standard kerja 

norma) dengan kemampuan sebenarnya. 

Kualitas kerja adalah seberapa baik 

seorang karyawan mengerjakan apa yang 

seharusnya dikerjakan. Kualitas kerja 

diukur dari persepsi karyawan terhadap 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta 

kesempurnaan tugas terhadap keterampilan 

dan kemampuan karyawan (Robbins, 

2006). 

b. Kuantitas Kerja  

Standard ini menekankan pada mutu kerja 

yang dihasilkan dibandingkan volume 

kerja. Kuantitas kerja adalah seberapa 

lama seorang pegawai bekerja. Kuantitas 

kerja merupakan jumlah yang dihasilkan 

dinyatakan dalam istilah seperti jumlah 

unit, jumlah siklus aktivitas yang 

diselesaikan (Robbins, 2006). 

c. Tanggung jawab 

Tanggung jawab terhadap pekerjaan 

adalah kesadaran akan kewajiban 

karyawan untuk melaksanakan pekerjaan 

yang diberikan perusahaan (Anwar Prabu 

Mangkunegara (2009). 

 

B. KERANGKA KONSEPTUAL DAN 

HIPOTESIS 

 

Kerangka Teoritis 

Dari permasalahan ini peneliti 

mencoba melakukan analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan Rumah 

Sakit Royal Prima Medan, antara lain 

kedisiplinan, lingkungan kerja dan motivasi 

sebagai variabel intervening. Untuk itu 

penelitian ini akan menggunakan model yang 

disusun kedalam sebuah Gambar 3.1 Kerangka 

Konseptual sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.  Kerangka Konseptual 

 

Rumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka teori tersebut, 

hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah hipotesis asosiatif (hubungan), yaitu 

yang menyatakan hubungan antara dua 

variabel atau lebih dalam sebuah populasi. 

Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah variabel kedisiplinan (X1) 

karyawan memiliki pengaruh langsung 

secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan (Y2). 

2. Apakah variabel kedisplinan (X1) 

karyawan memiliki pengaruh tidak 

langsung secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan (Y2) melalui variabel 

intervening motivasi (Y1). 

3. Apakah variabel lingkungan kerja (X2) 

memiliki pengaruh langsung secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

(Y2). 

4. Apakah variabel lingkungan kerja (X2) 

memiliki pengaruh tidak langsung 

secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan (Y2) melalui variabel 

intervening motivasi (Y1). 

5. Apakah variabel intervening motivasi 

(Y1) signifikan terhadap kinerja 

karyawan (Y2).  

 

C. METODE PENELITIAN 

  

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian adalah penelitian korelasional 

(correlational research) yaitu suatu penelitian 

yang dilaksanakan dengan tujuan mendeteksi 

sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor 

berkorelasi dengan satu atau lebih faktor lain 

berdasarkan koefisien korelasi. 

Pendekatan  dalam penelitian ini 

adalah  cross sectional, yaitu mengkaji 

variabel independen dan variabel dependen 

secara bersamaan pada satu waktu tertentu. 

(Sinulingga, 2014).  

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di RS 

Royal Prima yang terletak di Jalan Belanga no 

1, Medan.  Waktu penelitian dilaksanakan 

selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli sampai 

dengan September 2015 

 

 

 

 

 Kedisiplinan 

(X1) 

Lingkungan 

Kerja  (X2) 

ρ

1 

ρ

31 

ρ

4 

ρ

5 
ρ

2 

Motivasi  

(Y1) 

Kinerja 

Karyawan 

(Y2)  
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Defenisi Operasional Variabel 

Variabel 
Definisi 

Operasional 

Variabel 

Indikator 

Skala 

Pengukuran 

Eksogen 1 

Kedisplinan 

(X1) 

Kondisi 

kendali diri 

karyawan RS 

Royal Prima 

dengan 

memiliki 

perilaku 

tertib, 

mentaati 

peraturan dan 

memiliki 

tanggung 

jawab 

terhadap 

pekerjaannya.  

Mengukur 

persepsi 

karyawan selalu 

tepat waktu. 

Mengukur 

persepsi 

karyawan 

mengikuti/ 

mentaati 

peraturan/ cara 

kerja yang 

ditentukan oleh 

perusahaan. 

Mengukur 

persepsi 

karyawan   

memiliki 

tanggung jawab 

yang tinggi 

Skala 

Likert 

Eksogen 2 

Lingkungan 

Kerja (X2) 

Segala 

sesuatu yang 

ada disekitar 

para pekerja 

dan RS Royal 

Prima yang 

dapat 

mempengaru

hi dirinya 

dalam 

menjalankan 

tugas-tugas 

yang di 

jalankan 

Mengukur 

persepsi 

karyawan 

memiliki 

Hubungan 

Kerja 

Mengukur 

persepsi 

karyawan 

tentang 

perusahaan 

memiliki 

kelengkapan 

sarana 

pelayanan kerja 

Mengukur 

persepsi 

karyawan 

tentang 

perusahaan 

memiliki 

sistem/standar 

kerja. 

Skala 

Likert 

Endogen 1 

Motivasi 

(Y1) 

Sesutu yang 

menimbulkan 

dorongan atau 

semangat 

kerja atau 

dapat 

dikatakan 

pendorong 

semangat 

kerja pada RS 

Royal Prima 

untuk 

mencapai 

tujuan dan 

hasil 

pelayanan. 

Mengukur 

persepsi 

karyawan 

tentang adanya 

perusahaan 

dalam 

memberikan 

pelatihan-

pelatihan 

Mengukur 

persepsi 

karyawan 

tentang adanya 

perusahaan 

memberikan 

kesejahteraan 

yang baik 

Mengukur 

persepsi 

karyawan 

memiliki 

tingkat 

Skala 

Likert 

kepuasan dalam 

bekerja. 

Endogen 2 

Kinerja 

Karyawan 

(Y2) 

Hasil atau 

tingkat 

keberhasilan 

seseorang 

secara 

keseluruhan 

selama 

periode 

tertentu 

dalam 

melaksanakan 

tugas.  

Mengukur 

persepsi 

karyawan 

tentang bekerja 

mengutamakan 

kualitas kerja  

Mengukur 

persepsi 

karyawan 

tentang bekerja 

berdasarkan 

kuantitas kerja  

Mengukur 

persepsi 

karyawan 

tentang 

bekerjadengan 

penuh tanggung 

jawab  

Skala likert 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan anggota 

atau kelompok yang membentuk objek yang 

dikenakan investigasi oleh peneliti  (Sekaran, 

U, 2003). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh karyawan RS Royal Prima yang 

berjumlah 327 karyawan yang berasal dari 

beberapa bagian. 

Penentuan pengambilan jumlah sampel dalam 

penelitian ini diambil mengacu pada Table For 

Determining Sample Size From A Given 

Population oleh Krejcie dan Morgan (2000) 

dalam Juliandi & Irfan (2013). Berdasarkan 

tabel diperoleh jumlah sampel dari populasi 

327 orang yang akan diambil adalah sebanyak 

175orang. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan 

menggunakan kuisioner.  

 Kuisioner dengan menggunakan skala 

Likert. 

 Studi dokumentasi, mengumpulkan 

data dan informasi dari dokumen 

perusahaan dan berbagai literatur yang 

berkaitan dengan penelitian. 

 

Uji Validitas  

Validitas data adalah suatu ukuran yang 

mengacu kepada derajat kesesuaian antara data 

yang dikumpulkan dan data sebenarnya dalam 

sumber data. Data yang valid akan diperoleh 

apabila instrumen pengumpulan data juga 

valid. Oleh karena itu, untuk menguji validitas 

data maka pengujian dilakukan terhadap 
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instrumen pengumpulan data (kuesioner) 

(Sinulingga, 2014). 

Melakukan uji coba kuisioner dengan 

meminta 30 responden menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada.  Dengan jumlah minimal 

30 orang ini, distribusi skor (nilai) akan lebih 

mendekati kurva normal (Umar, 2010). 

 

Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sebuah alat ukur 

berkenaan dengan derajat konsistensi dan 

stabilitas data yang dihasilkan dari proses 

pengumpulan data dengan menggunakan 

instrumen tersebut  (Sinulingga, 2014). 

Uji reliabilitas yang digunakan adalah 

dengan koefisien Alpha Cronbach yang 

digunakan untuk mengukur reliabilitas 

instrumen yang pertanyaan pertanyaannya 

menggunakan skor dalam rentang tertentu, 

dalam hal ini digunakan rentang antara 1 

sampai 5. 

 

Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis Jalur merupakan 

pengembangan dari model regresi yang 

digunakan untuk menguji kesesuaian (fit) dari 

matriks korelasi dari dua atau lebih model 

yang dibandingkan oleh si peneliti. 

 

Pengujian dilakukan dengan software 

AMOS Versi 22 

Perkembangan software AMOS telah 

berlangsung sangat cepat dan sekarang AMOS 

Versi 22 telah ada dipasaran. Metode estimasi 

maximum likelihood yang digunakan oleh 

program AMOS 22 memerlukan asumsi yang 

sangat ketat berkaitan dengan jumlah sampel 

harus besar dan data terdistribusi secara 

normal multivariat. Asumsi ini sering tidak 

dapat dipenuhi oleh peneliti. Dengan 

perkembangan statistic. Bayesian saat ini, 

persoalan jumlah sampel kecil dan data tidak 

multivariate normal dapat diatasi dengan 

mudah (Ghozali, 2014.) 

 

D. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

RS Royal Prima  adalah salah satu 

rumah sakit swasta di Kota Medan yang 

dibangun dengan tujuan untuk memberikan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada 

masyarakat Kota Medan pada khusus dan 

masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini 

dapat kami buktikan dengan pemenuhan 

kebutuhan pelayanan kesehatan yang 

berkualitas untuk kepuasan pasien maupun 

keluarga pasien. Adapun tipe Rumah Sakit 

adalah tipe B, dengan kapasitas tempat tidur 

250 TT, dengan jumlah karyawan 328 orang. 

Kegiatan pelayananannya adalah 

Pelayanan penunjang medik dan non medik, 

seperti : Instalasi Gawat Darurat (IGD), 

Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, 

Klinik Nyeri/ Pain Clinic, Hemodialisa, 

Rehabilitasi Medis, Angiography (Cath Lab), 

Endoscopy, Instalasi Farmasi, Pelayanan 

Diagnostik lain, Instalasi Sterilisasi Pusat. Dan 

non medik : Instalasi Gizi, Laundry dan kamar 

jahit, Fasilitas penunjang lainnya Ambulans, 

Pemulasaran Jenazah, One day care, Guest 

House dan Ruang Serba Guna. 

 

E. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Uji Validitas 
Variabel Pertanyaan Nilai 

rkritis 

Nilai r 

hitung 

Keterang

an 

Kedispli

nan   

(X1) 

X1-1 0,361 0,609 Valid 

X1-2 0,361 0,669 Valid 

X1-3 0,361 0,668 Valid 

X1-4 0,361 0,658 Valid 

X1-5 0,361 0,730 Valid 

X1-6 0,361 0,625 Valid 

Lingkun

gan 

Kerja 

(X2) 

X2-1 0,361 0,473 Valid 

X2-2 0,361 0,445 Valid 

X2-3 0,361 0,663 Valid 

X2-4 0,361 0,540 Valid 

X2-5 0,361 0,619 Valid 

X2-6 0,361 0,684 Valid 

Motivas

i (Y1) 

Y1-1 0,361 0,771 Valid 

Y1-2 0,361 0,801 Valid 

Y1-3 0,361 0,873 Valid 

Y1-4 0,361 0,852 Valid 

Y1-5 0,361 0,853 Valid 

Y1-6 0,361 0,830 Valid 

Kinerja 

Karyaw

an (Y2) 

Y2-1 0,361 0,770 Valid 

Y2-2 0,361 0,864 Valid 

Y2-3 0,361 0,660 Valid 

Y2-4 0,361 0,415 Valid 

Y2-5 0,361 0,811 Valid 

Y2-6 0,361 0,770 Valid 

 

Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Nilai Alpha 

Cronbach 

Keterangan 

Kedisplinan (X1) 0,753 Reliabel 

Lingkungan 

Kerja (X2) 

0,612 Reliabel 

Motivasi (Y1) 0,908 Reliabel 

Kinerja 

Karyawan (Y2) 

0,787 Reliabel 

 

Karakteristik Responden 

Bahwa karyawan RS Royal Prima 

sebagian besar berusia antara 17-30, yaitu 
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sebanyak 147 orang. Sedangkan karyawan  

diatas 30 tahun sebanyak 24 orang. 

Karyawan RS Royal Prima memiliki 

masa kerja yang masih sedikit pengalaman, hal 

ini terlihat pada tabel umur masa kerja 

karyawan yang paling banyak 1-2 tahun, ada 

sebanyak 112 orangkaryawan.  

RS Royal Prima Medan jumlah 

responden karyawan  wanita yaitu sebanyak 

129 orang dan jumlah responden laki-laki 46 

orang. 

 

Hasil Analisis Pengujian Analisis Jalur 

dengan program AMOS 22  

Uji Normalitas 

 
 

Nampak pada tabel di atas bahwa nilai 

univariate skewness tidak ada yang lebih besar 

dari 3 dan univariate kurtosis tidak ada yang 

melebihi 10 sebagaimana disarankan oleh 

Kline (2004). Kondisi ini didukung oleh nilai 

critical ratio (C.R.) untuk skewness maupun 

kurtosis setiap variabel tidak ada yang lebih 

besar dari ±2,58 sehingga bisa disimpulkan 

bahwa data terdistribusi secara normal pada 

tingkatan univariat (Byrne, 2001). Sedangkan 

pada baris multivariate kurtosis nampak bahwa 

nilai C.R. juga tidak lebih besar dari ±2,58 

sehingga disimpulkan bahwa data terdistribusi 

secara normal pada tingkatan multivariat 

(Byrne, 2001). 

 

Hasil Koefisien Determinasi 

 Estimate 

Y1 0.263 

Y2 0.424 

 

Nilai koefisien determinasi pada 

motivasi (Y1) sebesar 0.263. Artinya 26.3% 

motivasi karyawan dipengaruhi oleh variabel 

independen kedisplinan dan lingkungan kerja. 

Sedangkan sisanya 73.7% dipengaruhi oleh 

variabel lain. Kemudian nilai koefisien 

determinasi pada kinerja karyawan (Y2) 

sebesar 0.424. Artinya 42.4% kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh variabel 

kedisplinan, lingkungan kerja dan variabel 

intervening motivasi. Sedangkan sisanya 

57.6% dipengaruhi oleh variabel lain.   

 

Pengujian Analisis Jalur Metode Bayesian 

 
 

Hasil Kerangka Pengujiannya 

 
 

Data Variabel Signifikan dan Tidak Signifikan 
Variabel 95% 

Lower 

Bound 

95% 

Upper 

Bound 

Keterangan 

Kedisplinan 

(X1) 

terhadap 

Motivasi 

(Y1) 

-0.259 0.278 
Tidak 

Signifikan 

Kedisplinan 

(X1) 

terhadap 

Kinerja (Y2) 

0.566 1.010 Signifikan 

Lingkungan 

Kerja (X2) 

terhadap 

Motivasi 

(Y1) 

0.288 0.572 Signifikan 

Lingkungan 

Kerja (X2) 

terhadap 

Kinerja (Y2) 

-0.047 0.223 
Tidak 

Signifikan 

Motivasi 

(Y1) 

terhadap 

Kinerja (Y2) 

0.135 0.294 Signifikan 

 

Pembahasan 

Dari hasil penelitian dengan 2 (dua) 

variabel eksogen dan variabel endogen 2 (dua) 

variabel, diperoleh seperti Tabel berikut: 
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Variabel Pengaruh 

langsung 

Pengaruh 

tidak 

langsung 

Keterangan 

/nilai 

Kedispli

nan (X1) 

kedisplinan 

(X1) 

terhadap 

motivasi 

(Y1) 

 berpengaruh 

positif sebesar  

0.013 

kedisplinan 

(X1) 

terhadap 

kinerja (Y2) 

 berpengaruh 

positif sebesar 

0.431 

 Kedisplina

n (X1) 

terhadap 

kinerja 

(Y2) 

melalui 

variabel 

intervenin

g motivasi 

(Y1) 

berpengaruh 

positif sebesar 

0.0028 

Lingkun

gan kerja 

(X2) 

lingkungan 

kerja (X2) 

terhadap 

motivasi 

(Y1) 

 berpengaruh 

positif sebesar  

0.785 

lingkungan 

kerja (X2) 

terhadap 

kinerja (Y2) 

 berpengaruh 

positif sebesar  

0.087 

 lingkungan 

kerja (X2) 

terhadap 

kinerja 

(Y2) 

melalui 

variabel 

intervenin

g motivasi 

(Y1) 

berpengaruh 

positif sebesar 

0.1679 

Motivasi 

(Y1) 

Motivasi 

(Y1) 

terhadap 

kinerja (Y2) 

 berpengaruh 

positif sebesar 

0.214 

 

Variabel Kedisplinan 

 Berdasarkan hasil analisis jalur Tabel , 

nilai koefisien dari variabel kedisplinan (X1) 

yang memiliki pengaruh signifikan yang tidak 

besar terhadap variabel motivasi (Y1) sebesar 

0.013. Dalam hal ini jika kedisplinan (X1) 

meningkat sebesar 1 satuan maka motivasi 

(Y1) akan meningkat sebesar 0.013. Kemudian 

pada Tabel 6.16, nilai koefisien dari variabel 

kedisplinan (X1) yang memiliki pengaruh 

secara signifikan yaitu secara langsung 

terhadap kinerja karyawan (Y2) sebesar 0.431. 

 

Variabel Lingkungan kerja 

Berdasarkan hasil analisis jalur Tabel , 

nilai koefisien dari variabel yang memiliki 

pengaruh signifikan yaitu  secara langsung 

terhadap variabel motivasi (Y1) sebesar 0.785. 

Dalam hal ini jika lingkungan kerja (X2) 

meningkat sebesar 1 satuan maka motivasi 

(Y1) akan meningkat sebesar 0.785. Kemudian  

variabel lingkungan kerja (X2) sebesar 0.087 

berpengaruh signifikan secara langsung 

terhadap kinerja karyawan (Y2). 

 

Variabel Intervening motivasi 

Berdasarkan hasil analisis jalur Tabel , 

nilai koefisien dari variabel yang memiliki 

pengaruh secara signifikan yaitu secara 

langsung adalah variabel motivasi (Y1) 

terhadap kinerja karyawan (Y2) sebesar 0.214 

artinya terjadi korelasi positif pada 

penghitungan persamaan kinerja karyawan 

(Y2). 

 

F. KESIMPULAN 

 

Dari hasil analisis dan pembahasan 

pada bab sebelumnya, maka disimpulkan : 

a. Kedisiplinan dan lingkungan kerja 

memiliki pengaruh langsung terhadap 

motivasi masing-masing memiliki 

nilai 0.013 dan 0.785. Dari 

kesimpulan ini dapat dilihat 

lingkungan kerja  memiliki pengaruh 

yang besar terhadap motivasi. 

b. Kedisiplinan dan lingkungan kerja  

memiliki pengaruh langsung  

terhadap kinerja karyawan masing-

masing memiliki nilai 0.431 dan 

0.087. Dari kesimpulan ini dapat 

dilihat kedisplinan memiliki pengaruh 

yang besar terhadap kinerja 

karyawan. 

c. Kedisiplinan dan lingkungan kerja 

memiliki pengaruh secara tidak 

langsung terhadap kinerja karyawan 

yang melalui motivasi sebagai 

variabel intervening yang masing-

masing memiliki nilai 0.0028 dan 

0.1679.  

d. Motivasi memiliki pengaruh langsung 

terhadap kinerja karyawan yang 

nilainya  0.214. 

e. Pengaruh total secara keseluruhan 

dari kedisiplinan dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan masing-

masing sebesar 0.4338 dan 0.2549.  
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