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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi sekarang ini, dampak dari globalisasi bukan hanya saja 

dirasakan pada dunia industri semata melainkan globalisasi juga akan berdampak 

pada semua segi kehidupan, termasuk di dalamnya aspek pelayanan kesehatan. 

Dalam menghadapi persaingan di era globalisasi, para pengelola fasilitas pelayanan 

kesehatan dituntut meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan 

mutu pelayanan kesehatan menuntut perbaikan pengelolaan semua sumber daya 

manusia termasuk layanan pengujian dan kalibrasi sarana, prasarana dan peralatan 

kesehatan. 

Rumah sakit umum daerah (RSUD) sebagai salah satu pusat pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat harus mampu melaksanakan tugas dengan lebih 

mengutamakan pelayanan jasanya kepada seluruh masyarakat sebagai bagian dari 

tugasnya. Rumah sakit sebagai sub sistem pelayanan kesehatan merupakan bagian 

tak terpisahkan dari keseluruhan pelayanan kesehatan yang ada mulai dari pos 

pelayanan terpadu (posyandu), puskesmas, rumah sakit dari berbagai kelas sebagai 

rujukan sampai rujukan tertinggi. 

Sumber daya manusia merupakan faktor produksi yang paling utama selain 

modal mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat 

menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. Di rumah sakit, sumber daya manusia terbanyak yang berinteraksi secara 

langsung dengan pasien adalah perawat. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan 

baik, maka pembinaan perawat diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, 

tanggung jawab, disiplin serta wibawa sehingga dapat  memberikan pelayanan sesuai 

tuntutan perkembangan masyarakat. 

Pengelolaan sumber daya manusia yang baik menjadi salah satu upaya untuk 

menunjang kekuatan sumber daya manusia yang tersedia di instansi atau perusahaan. 

Sumber daya manusia yang ada juga menjadi ujung tombak bagi kemajuan instansi 
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rumah sakit mengingat sifat usahanya di bidang jasa. Keamanan, keselamatan dan 

kenyamanan pelayanan terhadap pengguna jasa pelayanan kesehatan sangat 

diutamakan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap klien 

(pasien) atau pengguna jasa rumah sakit lainnya adalah perlunya diupayakan 

peningkatan disiplin kerja pada karyawan (perawat) di rumah sakit. 

Untuk mencapai produktivitas kerja atau kinerja karyawan yang tinggi bukan 

hal yang mudah utuk dilaksanakan. Faktor yang sangat penting untuk mencapai 

produktivitas kerja atau kinerja yang tinggi adalah pelaksanaan disiplin kerja dari 

para karyawan, karena hal tersebut merupakan salah satu faktor penentu bagi 

keberhasilan dan kemajuan dalam mencapai tujuan perusahaan atau instansi. Bukan 

hanya itu saja, penanganan terhadap karyawan juga memerlukan perhatian yang 

serius, sebab apabila perusahaan menetapkan berbagai peraturan yang sangat ketat, 

maka dikhawatirkan karyawan akan kurang memiliki kreativitas, dan kemandirian 

dalam bekerja karena ruang gerak dalam berkreativitas dibatasi sehingga 

mengakibatkan kinerja karyawan akan semakin rendah, namun sebaliknya apabila 

peraturan perusahaan tidak diperketat maka dikhawatirkan karyawan perusahaan 

tidak memiliki kedisiplinan dalam bekerja dan karyawan akan bekerja secara 

sembarangan dan akibatnya kinerja karyawan akan mengalami penurunan. 

Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 2002). Disiplin dapat 

tercermin dari perbuatan atau tingkah laku yang berupa ketaatan terhadap aturan dan 

ketentuan yang ditetapkan, oleh karena itu diperlukan niat dan kesungguhan untuk 

mentaati peraturan secara sadar untuk tercapainya tujuan dari organisasi. Sehingga 

sikap dan perilaku untuk mentaati peraturan organisasi akan muncul dari dalam 

dirinya.  

Di dalam suatu instansi rumah sakit, disiplin kerja adalah suatu modal yang 

sangat penting yang harus dilaksanakan oleh setiap karyawannya terutama bagi 

perawat. Disiplin kerja disini adalah mengenai disiplin waktu kerja, dan disiplin 

dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan dalam perusahaan. Untuk dapat 

meningkatkan mutu pelayanan medis di dalam rumah sakit maka perlu adanya 

kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan aturan-aturan perusahaan yang 
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diwujudkan dalam disiplin kerja yang tinggi, maka suatu produktivitas kerja juga 

akan tercapai. 

Penegakan kedisiplinan karyawan merupakan sesuatu yang penting bagi 

suatu organisasi, karena dengan adanya kedisiplinan akan membuat pekerjaan yang 

dilakukan semakin efektif dan efisien. Bila kedisiplinan tidak dapat ditegakkan, 

kemungkinan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi tidak dapat tercapai.   

Tindakan disiplin kerja saat ini sudah mulai ditingkatkan oleh instansi 

pemerintahan terhadap pegawainya, seperti yang terjadi dikota Bengkulu, Rumah 

Sakit M Yunus (RSMY) adalah contoh instansi pemerintahan atau Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapatkan apresiasi khusus dari pemerintah kota 

Bengkulu terkait kedisiplinan pegawainya. Hal ini diketahui ketika pada saat 

dilakukannya inspeksi mendadak (sidak) oleh Gubernur dan Wali kota Bengkulu di 

RSMY, terlihat bahwa para karyawan Terutama tenaga perawat, dokter, bidan dan 

petugas keamanan yang ada di RSMY selalu stand by memberikan pelayanan pada 

masyarakat. Ia pun telah memberikan reward dan support saat sidak (19/9) lalu, 

berupa bonus THR tambahan sebesar Rp 100 ribu per orang. “ Kita sangat 

menghargai ketika PNS libur, tapi ada beberapa unit SKPD yang tidak libur dan 

memberikan pelayanan pada masyarakat,” pungkas Gub. 

(http://www.bengkulukota.go.id/?q=content/gub-dan-walikota-sidak-pns). 

Hal serupa juga terjadi di Mamuju, dimana Wakil Bupati Mamuju, meminta 

petugas yang ada di rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk tetap mengutamakan 

pelayanan pasien yang ada di wilayah itu, agar lebih mengedepankan pelayanan yang 

prima tanpa membedakan status maupun latar belakang pasien itu sendiri, khususnya 

perhatian terhadap pasien masyarakat miskin. Tingkat kehadiran para perawat pun 

pasca libur natal cukup baik dan tetap berjalan normal untuk memberikan layanan 

terhadap masyarakat. Kedisiplinan para perawat ini sangat di harapkan karena tanpa 

disiplin yang baik dari perawat, maka pelayanan pasien ini pasti tidak akan pernah 

berjalan efektif. (http://makassar.antaranews.com/berita/23205/). 

Namun sampai saat ini tindakan indisipliner masih sering terjadi, khususnya 

dilakukan oleh Pegawai diberbagai instansi pemerintahan, baik itu dilakukan oleh 

pegawai negeri sipil (PNS) ataupun pegawai tidak tetap (PTT) yang bekerja di 

instansi pemerintahan. Hal ini terjadi di Medan, dimana Rumah sakit Pirngadi Medan 
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merupakan salah satu instansi pemerintahan daerah kota medan yang mendapatkan 

inspeksi mendadak (sidak) dari Wakil Wali kota. Sidak dilakukan di instalasi Gawat 

Darurat (IGD) Rumah Sakit Pirngadi Medan. Dari sidaknya di Rumah Sakit Umum 

Dr Pirngadi Medan, kelihatan pelayanan rumah sakit milik Pemko Medan ini 

berjalan normal. Namun dalam sidak itu, wakil walikota menemukan 10 % pegawai 

baik perawat maupun dokter tak hadir. Hal itu dibenarkan Kasubag Hukum dan 

Humas RSUD dr Pirngadi Medan. Menurutnya, rumah sakit tersebut ada 1000 lebih 

PNS. Kalau 10 %, berarti ada 100 yang tidak hadir. 

(http://www.pemkomedan.go.id/news detail.php?id=9696). 

Hal ini menunjukan bahwa kedisiplinan merupakan salah satu faktor penting 

bagi karyawan untuk meningkatkan produktivitas maupun kinerja suatu instansi atau 

perusahaan dalam memberikan kualitas pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. 

Karena bila semakin baik disiplin karyawan maka semakin tinggi prestasi atau 

kinerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi 

perusahaan atau instansi  mencapai hasil yang optimal. 

Dari hasil penelitian Aritonang (2005) dalam jurnal Pendidikan Penabur - 

No.04/ Th.IV / Juli 2005 tentang Kompensasi Kerja, Disiplin Kerja Guru dan Kinerja 

Guru SMP Kristen BPK PENABUR Jakarta, menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

positif antara kedua variable bebas dengan variable terikat baik secara sendiri-sendiri 

maupun secara bersama-sama. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kompensasi 

kerja memberikan sumbangan sebesar 6,76 % terhadap kinerja guru, disiplin kerja 

guru memberikan sumbangan sebesar 77,44 %. Sedangkan kompensasi kerja dan 

disiplin kerja guru secara bersama-sama memberikan sumbangan sebesar 77,60 % 

terhadap kinerja guru.  

Selain kompensasi kerja, untuk mendapatkan kinerja guru yang tinggi 

diperlukan disiplin kerja guru yang tinggi pula. Bahkan disiplin kerja guru 

merupakan prakondisi bagi terciptanya kinerja tinggi para guru. Untuk mendapatkan 

guru yang mempunyai disiplin kerja yang tinggi peranan pengawasan kooperatif dan 

pembinaan yang dibangun dengan konsep demokratis oleh pimpinan dengan para 

guru harus tercipta dengan baik. Hal ini akan berakibat pada peran pimpinan yang 

harus luwes atau fleksibel serta kesadaran diri guru yang sepenuhnya dapat 

menerima aturan-aturan yang telah disepakati bersama, dan sebagai pimpinan harus 
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selalu melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin terhadap guru dengan 

pendekatan kooperatif dan demokratis. Dengan demikian untuk meningkatkan 

kinerja guru yang tinggi perlu ditingkatkan kompensasi kerja dan disiplin kerjanya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2007) tentang Pengaruh Motivasi 

dan Disiplin Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 12 Semarang 

tahun Pelajaran 2005/2006. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

pengaruh antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa dengan nilai 

signifikasi sebesar 0,014. Dan pada variabel disiplin belajar diketahui nikai 

signifikansi sebesar 0,019 sehingga terdapat pengaruh antara disiplin belajar terhadap 

prestasi siswa. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak yang 

memiliki perilaku disiplin di dalam kelas yaitu disiplin menepati jadwal termasuk 

dalam kategori rendah, sedangkan disiplin dalam belajar tergolong sedang. Dalam 

hal ini peranan orangtua dan guru juga harus ditunjukkan pada penegakan 

kedisiplinan anak dalam pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah.  

Restiani (2005) dari hasil penelitiannya tentang Studi Pelaksanaan Disiplin 

Kerja Pegawai di PT Pos Indonesia (persero) Kantor Pos II Semarang menyimpulkan 

bahwa disiplin kerja pegawai di Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang 

dilaksanakan dengan menetapkan peraturan, kewajiban dan larangan. Pelaksanaan 

disiplin kerja pegawai di Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang juga 

menerapkan sistem keadilan dengan cara memberikan penghargaan (reward) dan 

hukuman (punishment), dan melalui pendekatan progresif. Faktor-faktor yang 

menjadi pendukung kedisiplinan kerja di Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II 

Semarang adalah kepemimpinan, balas jasa / penghargaan, motivasi kerja dan sanksi. 

Dalam hal ini sanksi menjadi faktor pendukung yang sangat berpengaruh. Faktor 

penghambat kedisiplinan dalam Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos II Semarang 

adalah faktor lingkungan. 

Pada penelitian tentang Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja 

Pegawai Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh 

Asmiarsih (2006), menunjukkan bahwa kondisi pengawasan di kantor Badan 

Kepegawaian Daerah kabupaten Brebes termasuk kategori baik dan disiplin kerja 

termasuk kategori sangat tinggi. Untuk mendisiplinkan pegawai salah satunya adalah 

dengan adanya pembuatan standar atau ukuran kerja, penilaian terhadap setiap 
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pekerjaan pegawai secara berkala dengan membandingkan hasil yang telah dicapai 

dengan standar ukuran yang ditetapkan serta usaha perbaikan terhadap setiap 

kesalahan yang dilakukan pegawai.  

Dari analisis deskriptif persentase yang dilakukan menyatakan  bahwa tingkat 

disiplin kerja pegawai kantor Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Brebes adalah 

sangat tinggi dengan 72 angka perolehan sebesar 92,25 %. Hal  yang mendukung 

variabel disiplin kerja adalah disiplin waktu masuk kategori  sangat tinggi sebesar 

90,56 %, disiplin peraturan masuk kategori sangat tinggi sebesar 94,90 % dan 

disiplin tanggung jawab masuk kategori sangat tinggi sebesar 91, 96 % 

Dari hasil perhitungan deskriptif persentase disiplin kerja diatas, 

menunjukkan bahwa Melalui target kerja yang ditetapkan oleh pimpinan. hal ini 

mendorong pegawai untuk datang tepat pada waktunya sehingga mereka dapat 

menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan, pegawai menjadi lebih 

bertangung jawab kepada setiap pekerjaan yang dilakukan karena hasil pekerjaan 

mereka akan dikoreksi dengan baik oleh pimpinan dan akan dikembalikan apabila 

tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwa peraturan dan petunjuk pimpinan selalu dipatuhi oleh para pegawai sehingga 

kesalahan dalam melakukan pekerjaan dapat ditekan seminimal mungkin. Pegawai 

juga menggunakan perlengkapan kantor dengan baik dalam menyelesaikan pekerjaan 

yang dibebankan kepadanya tersebut. Mengingat pengawasan besar pengaruhnya 

terhadap disiplin kerja pegawai maka perlu meningkatkan pemberian teguran lisan 

maupun tertulis secara tegas kepada para pegawai yang melanggar peraturan agar 

pegawai lebih bertanggung jawab atas segala tugas yang menjadi kewajibannya. Dari 

beberapa penelitian terdahulu diatas, menunjukkan bahwa kedisiplinan sangat 

berpengaruh penting terhadap beberapa aspek diantaranya prestasi kerja, kepuasan 

kerja dan kinerja itu sendiri. 

Rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Ende adalah suatu instansi 

pemerintahan yang bergerak dalam bidang jasa yang mempunyai tugas dan fungsi 

melaksanakan kewenangan dibidang pelayanan public yaitu dibidang kesehatan, 

yang bersifat pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dan beroerientasi pada kepuasan 

pelanggan terhadap pelayanan kesehatan. Agar lebih spesifik penelitiannya, maka 

peneliti mengarahkan penelitian hanya pada tenaga perawat. Dimana pada rumah 
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sakit, sumber daya manusia terbanyak yang berinteraksi secara langsung dengan 

pasien adalah perawat. Sebagai informasi, rumah sakit umum daerah (RSUD) 

Kabupaten Ende pada tahun 2010 memiliki 158 orang tenaga perawat, yang terdiri 

dari 143 orang perawat berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dan sisanya 15 

orang perawat berstatus sebagai pegawai tidak tetap (PTT).  

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang pelayanan kesehatan, 

diharapkan instansi ini sudah dapat mengaktualisasikan hal-hal yang berkenaan 

dengan pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang responsif, pelayanan yang 

akuntabel, pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan dan pelayanan yang 

efisien. Pelanggan akan merasa puas dengan pelayanan kesehatan apabila semua 

karyawan rumah sakit meliputi dokter, bidan, petugas keamanan dan trutama tenaga 

perawat dapat bekerja bekerja dengan disiplin. 

Disiplin harus diterapkan dengan segera dan secepat mungkin serta 

diterapkan secara konsisten. Demikian pula setiap orang berdisiplin sudah tidak 

mustahil, baik dalam instansi atau organisasi dimana mereka bekerja akan 

memperlihatkan sebagai suatu organisasi yang sehat, suatu organisasi dengan iklim 

yang sehat, yang kuat dengan prestasi yang dapat dihandalkan. 

Permasalahan disiplin kerja bukan hanya terjadi di beberapa rumah sakit yang 

telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan ini juga terjadi di rumah sakit kabupaten 

Ende. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti serta beberapa 

informasi yang diperoleh dari hasil interview dengan beberapa sumber di lokasi 

penelitian, diketahui bahwa pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten 

Ende dalam pelaksanaan disiplin kerjanya cukup bagus, namun demikian masih 

tedapat beberapa perawat melakukan pelanggaran terkait disiplin kerja seperti datang 

terlambat, beberapa perawat bekerja tidak optimal atau tidak sesuai dengan ketentuan 

jam kantor, sering meninggalkan jam kerja sebelum waktunya, memperpanjang jam 

istirahatnya, tidak masuk kerja tanpa informasi, dan keluar kerja tanpa izin.  

Hal lain terkait disiplin kerja dapat diketahui juga dari data empiric presensi 

kerja perawat selama 4 bulan terakhir ditahun 2010 yaitu dari bulan Agustus, 

September, Oktober dan November yang diperoleh di tempat penelitian, yang 

menunjukkan bahwa masih ada sekitar 92 orang perawat dari 158 orang yang 
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melakukan pelanggaran disiplin kerja terkait disiplin waktu (Sumber data: presensi 

perawat RSUD Ende). 

Selain itu berdasarkan hasil survey awal lainnya, kurangnya disiplin kerja 

perawat disebabkan oleh belum memadainya sarana atau fasilitas penunjang kerja 

seperti rumah makan, yang mana hal ini dapat mempengaruhi karyawan atau perawat 

untuk memperpanjang jam istrahatnya hanya karena untuk mencari makanan diluar 

area kerja.  Serta kurangnya pengontrolan atau pengawasan terhadap perawat baik itu 

pada saat bekerja maupun pada saat melakukan apel pagi sebelum bekerja. 

Bukan hanya itu saja keluhan dari beberapa pasien terkait pelayanan perawat 

di rumah sakit ternyata berkaitan dengan masalah disiplin kerja, hal ini diketahui dari 

jadwal pengontrolan perawat yang tidak tepat waktu dan kurangnya perhatian 

perawat terhadap pasien dalam hal memberikan pelayanan yang optimum pada 

pasien. Berdasarkan fenomena dan kenyataan tersebut maka penulis tertarik untuk 

meneliti tentang “Studi Disiplin Kerja Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Bagaimana gambaran tingkat disiplin kerja perawat di rumah sakit umum 

daerah (RSUD) Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

Untuk mengetahui gambaran tingkat disiplin kerja perawat di rumah sakit 

umum daerah (RSUD) Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritas 

Diharpakan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi 

pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi industri dan 

organisasi. 
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2. Secara Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat khususnya bagi perawat rumah sakit umum daerah (RSUD) 

Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk meningkatkan 

disiplin kerja, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan medis di 

dalam rumah sakit.  

Sebagai bahan masukan bagi manajemen rumah sakit umum daerah 

(RSUD) Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 

menentukan kebijakan yang berhubungan dengan disiplin kerja perawat 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Ende Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 


