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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum RSUD Sumbawa  

4.1.1. Sejarah Singkat RSUD Sumbawa  

RSUD Sumbawa merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten 

Sumbawa, menurut sejarahnya berdiri sejak tahun 1950, yang pada awalnya 

terletak di Kelurahan Brang Bara Sumbawa Besar. Pada tahun 1953 RSUD 

Sumbawa mengembangkan diri dengan relokasi ke Jalan Garuda Nomor 5 

Sumbawa Besar sampai dengan luas tanah 8.120 m2 dan luas bangunan 3.283 m2. 

Pada tahun 1993 RSUD Sumbawa ditetapkan sebagai rumah sakit 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

209/Menkes/SK/II/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Persetujuan 

Peningkatan Kelas RSUD Sumbawa Milik Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten 

Sumbawa, dari Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C. Izin 

operasional rumah sakit berdasarkan keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1321 

Tahun 2013 tentang Izin Operasionan Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa 

yang berlaku selama lima tahun dan akan diperpanjang setiap lima tahun. 

Pada tahun 2009 telah terakreditasi secara nasional terhadap 5 standar 

pelayanan dengan status Akreditasi Penuh Tingkat Dasar dengan Sertifikat 

Akreditasi Rumah Sakit Nomor YM.01.10/III/160/09 tanggal 16 Januari 2009 

yang meliputi administrasi manajemen, pelayanan medis, pelayanan gawat 

darurat, pelayanan keperawatan dan rekam medis. Selanjutnya untuk 
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meningkatkan mutu  pelayanan kesehatan di RSUD Sumbawa dilakukan penilaian 

akreditasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan dengan menggunakan 

instrumen akreditasi versi 2012 yang lebih mengedepankan pelayanan secara 

langsung yang sampai saat ini masih dalam proses. 

Sejak 1 Januari 2015, RSUD Sumbawa menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PKK-BLUD) berdasarkan Surat 

Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 977 Tahun 2014 tentang Persetujuan 

Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa.` 

4.1.2. Letak Geografis RSUD Sumbawa 

Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah dari sepuluh 

Kabupaten/Kota yang berada di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di 

Timur 

6.643.98 Km2 yang berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Brata di sebelah 

barat, Kabupaten Dompu di sebelah timur, Laut Flores disebelah Utara, dan 

Samudra Indonesia di sebelah selatan. 

4.1.3. Visi dan Misi RSUD Sumbawa  

1. Visi  

Visi RSUD Sumbawa tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam Renstra adalah 

Perwujudan dari visi RSUD Sumbawa dapat diuraikan sebagai berikut: 
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a. Bermutu : 

Rumah sakit yang memiliki sarana prasarana, SDM dan prosedur 

operasional sesuai dengan kepmenkeks Nomor 129 Tahun 2008 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 

b. Mandiri : 

Rumah sakit menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah (PKK-BLUD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 

c. Terjangkau: 

Masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal dengan biaya terjangkau 

sesuai dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat. 

2. Misi 

Untuk mencapai visi RSUD Sumbawa, maka dirumuskan misi sebagai 

pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun 

Misi RSUD Sumbawa, sebagai berikut: 

a.  Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; 

b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana rumah sakit; 

c. Meningkatkan tata kelola keuangan melalui pemantapan implementasi 

PKK-BLUD; 

d. Menyelenggarakan layanan kesehatan yang terjangkau. 

4.1.4. Fungsi, Tujuan dan Sasaran RSUD Sumbawa  

1. Fungsi 

RSUD Sumbawa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 
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a. Penyusunan perencanaan bidang pelayanaan kesehatan; 

b. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan; 

c. Pelaksanaan pelayanan medis dan administrasi pasien; 

d. Pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan; 

e. Pembinaan, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang 

pelayanan kesehatan; 

f. Pelaksanaan penatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah; 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

2. Tujuan 

Berdasarkan visi misi RSUD Sumbawa tahun 2016-2021, maka ditetapkan 

tujuan sebagai berikut: 

a. Meningkatnya kinerja layanan sesuai standar pelayanan; 

b. Menurunnya kejadian infeksi nosocomial; 

c. Menurunnya tingkat intensitas pemakaian sarana prasarana; 

d. Meningkatnya sarana prasarana rumah sakit; 

e. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dalam rangka 

transparansi dan keterjangkauan; 

f. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran; 

g. Terlayaninya seluruh pasien dengan biaya terjangkau sesuai dengan tingkat 

sosial ekonomi. 
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3. Sasaran Strategi 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang sifatnya terukur dan nyata 

dalam jangka waktu tertentu (tahunan, semesteran atau bulanan). Sasaran 

adalah bagian integral dalam proses Resntra. Fokus utama sasaran adalah 

tindakan atau alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional 

organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, kuantitatif sehingga diukur, terinci 

dan dapat tercapai. Sasaran strategis tahun 2016-2021 sebagaimana yang 

tercantum dalam Renstra RSUD Sumbawa dan perjanjian kinerja adalah 

terlayaninya pasien sesuai standar waktu tunggu pelayanan; terselenggaranya 

pelayanan rumah sakit sasuai standar; tersedianya tenaga kesehatan yang 

bersertifikat; tercegah semakin tingginya kejadian infeksi nosocomial; 

terpeliharanya sarana prasarana; tersedianya master plan / DED; tersedianya 

bangunan rumah sakit sesuai kebutuhan; tersedianya tempat tidur; tersedianya 

alat kesehatan sesuai kebutuhan; tersedianya mobil jenazah; tersedianya sistem 

informasi berbasis teknologi; terlaksananya penerapan pengelolaan keuangan 

secara efektif, efisien, dan transparan berdasarkan ketentuan BLUD; 

terlaksananya pengawasan dan pengendalian; tersusunnya laporan keuangan 

secara berkala; terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran; dan 

tersedianya pola tarif yang proporsional. 
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4.1.5. Strategi dan Kebijakan RSUD Sumbawa 

1. Strategi 

Strategi jangka menengah RSUD Sumbawa yang merupakan rumusan 

perencanaan komprehensip untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif 

dan efisien sebagai berikut: 

a. Memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar; 

b. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, inhouse training secara berkelanjutan 

dan merata; 

c. Melaksanakan pengembangan standar pelayanan; 

d. Peningkatan mutu pelayanan RS dengan berorientasi pada patient safety 

melalui penyediaan sarana prasaranan RS yang memadai sesuai dengan 

standar rumah sakit; 

e. Melaksanakan inventarisasi sarana prasarana; 

f. Menyediakan master plam / DED rumah sakit; 

g. Melaksanakan pembangunan rumah sakit; 

h. Meningkatkan kapasitas jumlah tempat tidur; 

i. Meningkatkan alat kesehatan sesuai kebutuhan; 

j. Menyediakan pelayanan mobil jenazah; 

k. Meningkatkan dan memantapkan sistem pengelolaan keuangan secara 

akuntabel, transparan, efektif dan efisien; 

l. Menerapkan laporan keuangan secara transparan berdasarkan ketentuan 

BLUD; 

m. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian; 
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n. Menerapkan perhitungan unit cost dan penyesuaian  tarif RS yang 

proporsional 

2. Kebijakan  

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipenuhi dalam melakukan tindakan 

untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai 

tujuan dan sasaran. Beberapa kebijakan yang diambil yaitu: 

a. Penerapan pelayanan medis dan penunjang sasuai Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan; 

b. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, inhouse training kepada SDM RS secara 

berkelanjutan dan merata;  

c. Akreditasi rumah sakit; 

d. Penyediaan sarana prasarana rumah sakit memadai, unggul, berbasis 

teknologi sesuai dengan standar rumah sakit; 

e. Melakukan pemeliharaan terhadap sarana prasarana secara berkala; 

f. Menyusun master plan / DED rumah sakit; 

g. Peningkatan, pengembangan dan pemenuhan bangunan fisik; 

h. Pemenuhan kapasitas jumlah tempat tidur rumah sakit; 

i. Peningkatan, pengembangan dan pemenuhan peralatan medis dan 

penunjang; 

j. Pemenuhan fasilitas mobil jenazah; 

k. Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

l. Penerapan sistem informasi berbasis teknologi; 
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m. Melakukan audit intern dan evaluasi; 

n. Menyusun tarif berdasarkan cost. 

4.1.6. Motto RSUD Sumbawa 

Sebaga  

4.1.7. Strukur Organisasi RSUD Sumbawa 

Struktur organisasi RSUD Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, 

Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Sumbawa. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan unsur 

pendukung tugas Kepala Daerah bidang kesehatan, dipimpin oleh Direktur 

Esselon Iia yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah bidang pelayanan kesehatan.  

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja dari pada RSUD Sumbawa diatur dalam 

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Sumbawa Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa. 

Adapun susunan organisasi RSUD Sumbawa berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2008 sebagai berikut: 

1. Unsur Pimpinan adalah Direktur 

2. Bagian Tata Usaha : 

a. Sub Bagian Program 

b. Sub Bagian Keuangan 
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c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari: 

a. Bidang Pelayanan 

- Seksi Pelayanan Medis 

- Seksi Penunjang Medis 

b. Bidang Keperawatan, terdiri dari : 

- Seksi Bimbingan Asuhan Keperawatan 

- Seksi Etika dan Mutu Keperawatan 

4. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Gambar 4.1. 
Bagan Struktur Organisasi 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa 
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4.1.8. Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Bidang di  RSUD Sumbawa 

Sumber daya manusia pada RSUD Sumbawa dibagi menjadi beberapa 

bagian yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tugasnya masing-masing, yaitu: 

1. Direktur, bertugas untuk membantu dan bertanggung jawab kepada Bupati di 

bidang pembangunan kesehatan khususnya dalam pengelolaan adminitrasi dan 

pelayanan rujukan medik secara paripurna kepada masyarakat. Adapun fungsi 

direktur adalah pada pelaksanaan pembinaan teknis dan upaya pelayanan 

kesehatan sesuai peraturan dan kebijakan rujukan yang ditetapkan oleh 

pemerintah; menyusun kembali pelaksanaan tugas; mengarahkan pelaksanaan 

tugas; moordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas. 

2. Bagian tata usaha, bertugas untuk menyelenggarakan penyusunan, 

perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian. 

Adapun fungsi bagian tata usaha adalah pada penyelenggaraan penyusunan 

perencanaan; penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, 

administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian; penyelenggaraan urusan 

umum dan perlengkapan, keprotokoan dan hubungan masyarakat; 

penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kearsipan; penyelenggaraan 

pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah; pelaksanaan 

pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah; pelaksanaan 

koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan unit kerja; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

Bagian tata usaha terdiri dari: 
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a. Sub bagian umum dan kepegawaian, yang bertugas untuk melaksanakan 

urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.  

b. Sub bagian program, yang bertugas untuk menyusun perencanaan program 

dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah. 

c. Sub bagian keuangan, yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan 

administrasi keuangan. 

3. Bidang pelayanan, yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan pengadaan 

pelayaan kesehatan. Adapun fungsi bidang pelayanan adalah pada perumusan 

kebijakan teknis pengelolaan pelayanan kesehatan; pelaksanaan pembinaan dan 

koordinasi dalam pengelolaan pelayanan kesehatan; penyelenggaraan 

pengelolaan pelayanan kesehatan; pengawasan / monitoring dan pengujian 

terhadap kelayakan penggunaan alat kesehatan/ kedokteran; pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan; pelaksanaan tugas lain 

yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang pelayanan terdiri dari: 

a. seksi pelayanan medis, yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan 

pelayana medis 

b. Seksi penunjang medis, yang bertugas untuk melaksanakan pemenuhan 

penunjang kebutuhan pelayanan medis. 

4. Bidang keperawatan, yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan teknis 

pengelolaan keperawatan. Adapun dungsi bagian keperawatan adalah pada 

perumusan kebijakan teknis pengelolaan keperawatan; penyusunan 

perencanaan bidang keperawatan; pelaksanaan pembinaan dan koordinasi 
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dalam pengelolaan keperawatan; penyelenggaraanpengelolaan keperawatan; 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keperawatan; dan 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bidang keperawatan terdiri dari: 

a. Seksi bimbingan asuhan keperawatan, yang bertugas untuk melaksanakan 

bimbingan asuhan keperawatan. 

b. Seksi etika dan mutu keperawatan, yang bertugas untuk melaksanakan 

pembinaan etika dan mutu keperawatan. 

5. Kelompok fungsional, yang bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas 

Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Adapun 

fungsi dari kelompok fungsional adalah menyelesaikan tugas-tugas pelayanan 

medis, paramedis perawatan dan paramedis non perawatan berdasarkan 

kompetensi sesuai peraturan yang berlaku dan mampu memberikan pelayanan 

profesional secara optimal kepada masyarakat dengan penuh pengabdian dan 

tidak diskriminatif. 

4.1.9. Jenis Pelayanan yang Dilaksanakan  

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa memberikan lima (5) jenis 

pelayanan, yaitu pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat 

inap, pelayanan penunjang, dan pelayanan kamar operasi. Pelayanan-pelayanan 

tersebut kemudian di bagi ke dalam beberapa bagian, yaitu: 

1. Pelayanan Gawat Darurat; 

2. Pelayanan Rawat Jalan; 
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a. Poliklinik Penyakit Dalam, 

b. Poliklinik Anak, 

c. Poliklinik Bedah, 

d. Poliklinik Obsgyn, 

e. Poliklinik THT,  

f. Poliklinik Mata, 

g. Poliklinik Jiwa, 

h. Poliklinik Gigi Umum,   

i. Poliklinik Anestesi, 

j. Poliklinik Orthopedi, 

k. Poliklinik antung dan Pembuluh Darah, 

l. Fisioterapi, 

m. Konsultasi Gizi. 

3. Pelayanan Rawat Inap; 

a. UPF Dalam, 

b. UPF Anak, 

c. UPF Bedah, 

d. UPF Obsgyn, 

e. VIP, 

f. ICU/ICCU, 

g. Perinatologi. 

4. Pelayanan Penunjang; 

a. Instalasi Farmasi, 
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b. Instalasi Laboratorium, 

c. Instalasi Radiologi (Rontgen, USG), 

d. Instalasi Gizi, 

e. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), 

f. Instalasi Pemeliharahaan Sarana Prasarana Rumah Sakit (IPSRS), 

g. Rekam Medik, 

h. Bank Darah Rumah Sakit, 

i. Pelayanan Ambulan, 

j. Pelayanan EKG, 

k. Loundry. 

5. Pelayanan Kamar Operasi; 

a. Pelayanan Operasi Bedah, 

b. Pelayanan Operasi Kandungan, 

c. Pelayanan Operasi THT, 

d. Pelayanan Operasi Mata. 

4.1.10. Fasilitas Sarana Prasarana Rumah Sakit 

Rumah sakit umum daerah (RSUD) Sumbawa memberikan fasilitas sarana 

prasarana sebagai berikut: 

1. Lahan, Gedung dan Bangunan. 

2. Rumah Dinas. 

3. Sarana Transportasi. Terdiri dari kendaraan dinas roda 4 dan ambulance. 

4. Sumber Air Bersih. Terdiri dari PDAM dan sumur bor. 

5. Sarana Komunikasi. Terdiri dari telepon (PABX) dan faximile. 
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6. Penerangan. Terdiri dari PLN dan generator 80 KVA. 

7. Pengolah Limbah. Terdiri dari Incenerator, IPAL, dan peresapan/ septictank.  

8. Fasilitas Umum. Terdiri mushollah dan ruang tunggu. 

4.1.11. Data Ketenagakerjaan 

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dipandang sebagai komponen 

kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan, yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 

terwujud derajad kesehatan yang optimal. Secara keseluruhan jumlah tenaga kerja 

RSUD Sumbawa mencapai 497 orang, yang terdiri PNS 283 orang dan Non PNS 

214 orang. 

Tabel 4.1. 
Data Ketenagaan di RSUD Sumbawa 

NO JABATAN JUMLAH TOTAL 
PNS/ CPNS NON PNS 

1 Dokter Spesialis 14 6 20 
2 Dokter Umum 12 9 21 
3 Dokter Gigi 1 0 1 
4 Bidan  19 21 40 
5 Perawat 111 79 190 
6 Perawat Gigi 3 0 3 
7 Apoteker  5 3 8 
8 Asisten Apoteker 6 5 11 
9 Pranata Laboratorium 

Kesehatan 
12 4 16 

10 Nutrisionis 7 2 9 
11 Radiografer 5 4 9 
12 Fisioterapis 7 1 8 
13 Refraksionis Optisi 2 1 3 
14 Perekam Medis  3 0 3 
15 Sanitarian 1 0 1 
16 Fisikawan Medis  2 0 2 
17 Teknis Elektromedis 1 0 1 
18 Psikolog Klinis 2 0 2 
19 Teknisi Transfusi Darah 2 0 2 

Bersambung Ke Halaman Selanjutnya 
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Lanjutan Tabel 4.1. 
NO JABATAN JUMLAH TOTAL 

PNS/ CPNS NON PNS 
20 Pramusaji 3 4 7 
21 Tukang Masak 5 1 6 
22 Sopir 3 5 8 
23 Satpam 6 11 17 
24 Tukang Cuci dan Setrika 2 3 5 
25 Teknisi IPSRS 1 5 6 
26 Tenaga Pendistribusi Oksigen 0 5 5 
27 Pramu Kantor 1 2 3 
28 Tenaga Administrasi 36 43 79 
29 Struktur dan Fungsional 

Umum 
11 0 11 

Total  283 214 497 
Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa, Diolah 2016 
 
4.2. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden menjelaskan latar belakang sampel yang digunakan 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini karakteristik responden terdiri dari dua (2) 

aspek yaitu jenis kelamin dan usia.  

4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Karakteristik responden Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa 

berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2. 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Persentase 
<20 Tahun 0 0% 

20 - 30 Tahun 37 44% 
31  40 Tahun 35 41,7% 
41  50 Tahun 9 10,7% 

>50 Tahun 3 3,6% 
Total 84 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 

Tabel 4.2 menunjukkan tidak ada responden yang berusia kurang dari 20 tahun. 

Mayoritas responden berusia 20-30 tahun yaitu sebanyak 37 orang dengan 
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persentase sebesar 44% dan juga pada usia 31-40 tahun yaitu sebanyak 35 orang 

dengan persentase sebesar 41,7%. Selanjutnya responden dengan usia 41-50 tahun 

terdiri dari 9 orang dengan persentase sebesar 10,7%. Sedangkan minoritas  

responden yaitu pada usia lebih dari 50 tahun yaitu hanya terdiri dari 3 orang 

dengan persentase sebesar 3,6%. 

4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin. 

Karakteristik responden Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa 

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3. 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 
Laki-laki 19 22,6% 

Perempuan 65 77,4% 
Total 84 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 

Tabel 4.3. menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah berjenis 

kelamin perempuan yaitu sebanyak 65 orang dengan persentase sebesar 77,4% 

sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki hanya sebanyak 19 orang 

dengan  persentase sebesar 22,6%. 

4.3. Hasil Uji Istrumen Penelitian 

4.3.1. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kelayakan atau valid 

tidaknya kuesioner penelitian. Valid tidaknya kuesioner penelitian diketahui 

dengan membandingkan indeks korelasi product moment pearson dengan tarif 

signifikan (sebesar 10%) sebagai nilai kritisnya dan membandingkan antara nilai r 

hitung dengan nilai r tabel. Apabila nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, 
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maka kuesioner tersebut dinyatakan valid. Begitu juga sebaliknya apabila nilai r 

hitung lebih kecil dari nilai r tabel, maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak 

valid. Berikut hasil uji validitas instrumen penelitian secara keseluruan: 

Tabel 4.4. 
Hasil Uji Validitas Kuesioner 

Variabel  Item  Koefisien 
korelasi 

R Tabel 
(10%) 

Sig Keterangan 

 
 
 

Budaya 
K3 (X) 

X1 0,529 0.1807 0,000 Valid 
X2 0,589 0.1807 0,000 Valid 
X3 0,716 0.1807 0,000 Valid 
X4 0,570 0.1807 0,000 Valid 
X5 0,752 0.1807 0,000 Valid 
X6 0,391 0.1807 0,000 Valid 
X7 0,748 0.1807 0,000 Valid 
X8 0,419 0.1807 0,000 Valid 
X9 0,620 0.1807 0,000 Valid 

Motivasi 
Kerja (Z) 

Z1 0,529 0.1807 0,000 Valid 
Z2 0,589 0.1807 0,000 Valid 
Z3 0,716 0.1807 0,000 Valid 
Z4 0,570 0.1807 0,000 Valid 

Kinerja 
Karyawan 

(Y) 

Y1 0,680 0.1807 0,000 Valid 
Y2 0,605 0.1807 0,000 Valid 
Y3 0,607 0.1807 0,000 Valid 
Y4 0,662 0.1807 0,000 Valid 
Y5 0,549 0.1807 0,000 Valid 
Y6 0,619 0.1807 0,000 Valid 
Y7 0,345 0.1807 0,001 Valid 
Y8 0,313 0.1807 0,004 Valid 
Y9 0,582 0.1807 0,000 Valid 
Y10 0,574 0.1807 0,000 Valid 
Y11 0,217 0.1807 0,047 Valid 
Y12 0,743 0.1807 0,000 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Uji validitas instrumen penelitian diukur dengan membandingkan nilai 

korelasi masing-masing indikator dengan nilai korelasi tabel. Nilai korelasi 

product moment pearson pada tarif signifikan 10% dan n = 84 yaitu sebesar 

0.1807. Tabel ringkasan hasil uji validitas kuesioner tersebut menunjukkan, dari 
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25 butir pernyataan yang diuji, semua memiliki koefisien korelasi positif dan 

nilainya lebih besar dari nilai r tabel. Artinya semua instrumen penelitian yang 

digunakan tersebut dinyatakan valid. 

4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kehandalan indikator dan 

mengetahui konsistensi alat ukur penelitian. Uji reliabilitas merupakan kelanjutan 

dari uji validitas, dimana item yang diuji hanya item yang valid saja. Jika angka 

reliabilitas alpha cronbach >0,6 maka item variabel tersebut dinyatakan reliabel 

(Ghozali, 2009). Maka dari itu, apabila nilai dari reliabilitas instrumen lebih besar 

atau sama dengan 0,6, seluruh instrumen penelitian yang digunakan dinyatakan 

reliabel. Berikut hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini: 

Tabel 4.5. 
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 

Variabel  Keterangan 
Budaya K3 (X) 0,743 Reliabel 
Motivasi Kerja (Z) 0,619 Reliabel 
Kinerja karyawan (Y) 0,735 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Dari Tabel 4.5. dapat diketahui angka reliabilitas alpha cronbach untuk 

variabel budaya K3 sebesar 0,743, kemudian untuk variabel motivasi kerja 

sebesar 0,619 dan terakhir untuk variabel kinerja karyawan sebesar 0,735. Hasil 

uji reliabilitas menunjukkan semua variabel yang diuji memiliki angka reliabilitas 

alpha cronbach lebih besar dari 0,6. Artinya ketiga variabel yang diuji dinyatakan 

reliabel.  
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4.4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Data yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah jawaban responden mengenai item-item 

variabel penelitian yang telah disebarkan. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari variabel budaya K3 (X), variabel motivasi kerja (Z), dan 

variabel kinerja karyawan (Y). Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan skala likert yang dinilai dari jawaban responden dengan skala 1 

sampai 5. Supranto (2008) menjelaskan tabel penskoran skala likert besarnya panjang 

interval dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

C =  

 

Keterangan:  

C = Perkiraan besarnya (class, width, class size, class length) 

K = Banyaknya kelas  

Xn = Nilai observasi terbesar  

X1 = Nilai observasi terkecil 

Berdasarkan rumus tersebut, maka interval penelitian ini ditentukan sebagai  

C = = 8 
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Tabel 4.6. 
Skala Likert Jawaban Responden 

Jawaban Skor Interval Kelas 

Sangat Setuju 5 >4,2  5 

Setuju 4 >3,4  4,2 

Kurang Setuju 3 >2,6 - 3,4 

Tidak Setuju 2 >1,8  2,6 

Sangat tidak setuju 1 >1  1,8 

Sumber: Supranto (2008), diolah 2018 

4.4.1. Variabel Budaya K3 (X) 

Variabel budaya K3 memiliki tiga (3) indikator, yaitu: pekerja, perilaku, dan 

lingkungan kerja dengan sembilan (9) item pernyataan. Berikut distribusi 

frekuensi jawaban responden: 

Tabel 4.7. 
Distribusi Frekuensi Variabel Budaya K3 (X) 

Item 
Sangat 
Setuju 

Setuju Kurang 
Setuju 

Tidak 
Setuju 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

Mean 

F % F % F % F % F % 

X1 
21 25,0 61 72,6 0 0 0 0 2 2,4 4,18 

X2 
20 23,8 62 73,8 0 0 0 0 2 2,4 4,17 

X3 
16 19,0 66 78,6 0 0 0 0 2 2,4 4,12 

X4 
12 14,3 72 85,7 0 0 0 0 0 0 4,14 

X5 
10 11,9 70 83,3 2 2,4 2 2,4 0 0 4,05 

 
 
 

Bersambung Ke Halaman Selanjutnya 
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Lanjutan Tabel 4.7. 

Item 
Sangat 
Setuju 

Setuju Kurang 
Setuju 

Tidak 
Setuju 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

Mean 

F % F % F % F % F % 

X6 
8 9,5 51 60,7 23 27,4 2 2,4 0 0 3,77 

X7 
5 6,0 38 45,2 40 47,6 1 1,2 0 0 3,56 

X8 
6 7,1 61 72,6 16 19,0 1 1,2 0 0 3,86 

X9 
8 9,5 32 38,1 43 51,2 1 1,2 0 0 3,56 

Mean Budaya K3 (X) 
3,934 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 
Keterangan : 

X1 = Lingkungan kerja RSUD yang berhubungan langsung dengan berbagai 

macam penyakit dapat menimbulkan resiko kecelakaan kerja 

X2 = Penggunaan alat-alat medis dalam kegiatan operasional di RSUD dapat 

menimbulkan resiko kecelakaan kerja. 

X3 = Penerapan budaya K3 membuat karyawan selalu waspada terhadap 

resiko kecelakaan kerja 

X4 = Budaya K3 yang kuat dapat menghindari resiko kecelakaan kerja yang 

tinggi. 

X5 = Karyawan selalu bekerja berdasarkan prosedur kerja yang 

memprioritaskan K3. 
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X6 = RSUD Sumbawa menyediakan perlengkapan-perlengkapan yang 

menunjang terjaminnya K3. 

X7 = RSUD Sumbawa telah berhasil menerapkan budaya K3 yang kuat. 

X8 = Prosedur kerja di RSUD Sumbawa memprioritaskan K3. 

X9 = Kebijakan sistem manajemen K3 di RSUD Sumbawa telah diterapkan  

secara optimal. 

 Secara keseluruhan, rata-rata jawaban responden untuk item-item 

pernyataan dalam variabel budaya K3 (X) adalah setuju. Hal tersebut ditunjukkan 

oleh  nilai mean untuk variabel budaya K3 (X) yaitu sebesar 3,934. Dapat 

dikatakan bahwa penerapan budaya K3 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  

Sumbawa  berada pada level yang baik.  

Nilai rata-rata distribusi frekuensi jawaban responden tertinggi untuk 

variabel budaya K3 terletak pada item X1, yaitu sebesar 4,18.  Hal tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata responden yang merupakan karyawan Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Sumbawa menyadari bahwa berbagai macam penyakit 

yang ada di lingkungan kerja memungkinkan RSUD Sumbawa menjadi tempat 

penularan penyakit baik bagi pasien, karyawan maupun pengunjung RSUD 

Sumbawa. Lingkungan kerja di RSUD berhubungan langsung dengan berbagai 

macam penyakit dikarenakan rumah sakit merupakan unit pelayanan jasa 

kesehatan kepada masyarakat yang melayani penyuluhan, pencegahan dan 

penangguhan kasus segala jenis penyakit. 

Sementara nilai rata-rata distribusi frekuensi jawaban responden terendah 

untuk variabel budaya K3 terletak pada item X7 dan X9 yaitu sebesar 3,56. 
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Meskipun item X7 dan X9  merupakan item yang memiliki nilai rata-rata 

distribusi frekuensi jawaban responden terendah, namun nilai rata-rata pada item 

tersebut masih berada pada level yang baik. Artinya Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Sumbawa telah berhasil menerapakan budaya K3 dan kebijakan sistem 

manajemen K3 rumah sakit dengan baik, hanya saja masih perlu dioptimalkan lagi 

dan tentunya disertai kesadaran dari dalam diri karyawan akan pentingnya K3. 

4.4.2. Variabel Motivasi Kerja (Z) 

Variabel motivasi kerja (Z) memiliki dua (2) indikator, yaitu: motivasi 

langsung dan motivasi tidak langsung dengan empat (4) item pernyataan. Berikut 

distribusi frekuensi jawaban responden: 

Tabel 4.8. 
Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Kerja (Z) 

Item  Sangat 
Setuju 

Setuju Kurang 
Setuju 

Tidak 
Setuju 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

Mean  

F % F % F % F % F % 
Z1 22 26,2 60 71,4 2 2,4 0 0 0 0 4,24 
Z2 3 3,6 48 57,1 22 26,2 11 13,1 0 0 3,51 
Z3 4 4,8 48 57,1 31 36,9 1 1,2 0 0 3,65 
Z4 29 34,5 53 63,1 2 2,4 0 0 0 0 4,32 

Mean Motivasi Kerja 3,93 
Sumber: Data primer diolah, 2018 

Keterangan: 

Z1 = Tambahan penghasilan diluar gaji bulanan seperti: bonus, komisi, 

kompensasi, dsb sangat membantu memenuhi kebutuhan hidup 

karyawan. 

Z2 = karyawan mendapatkan pujian, tanda jasa, ataupun penghargaan dari 

atasan apabila telah berhasil melaksanakan pekerjaan dengan baik. 

Z3 = RSUD Sumbawa telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang 

kelancaran kegiatan operasional. 
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Rata-rata jawaban responden secara keseluruhan untuk item-item 

pernyataan dalam variabel motivasi kerja (Z) adalah setuju. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh  nilai mean untuk variabel motivasi kerja (Z) yaitu sebesar 3,93. 

Dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja karyawan pada Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD)  Sumbawa  berada pada level yang baik.  

Nilai rata-rata distribusi frekuensi jawaban responden tertinggi untuk 

variabel motivasi kerja terletak pada item Z4, yaitu sebesar 4,32. Artinya rata-rata 

responden setuju bahwa suasana kerja yang kondusif dapat membuat karyawan 

merasa nyaman saat bekerja. Hal tersebut dikarenakan suasana kerja dapat 

mempengaruhi emosional karyawan. Apabila karyawan merasa nyaman dengan 

suasana kerjanya, maka karyawan tersebut akan betah ditempat kerja dan 

melakukan aktivitas atau pekerjaannya dengan baik, sehingga waktu kerja 

dipergunakan dengan efektif. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa 

sudah melakukan beberapa upaya yang dapat menciptakan suasana kerja yang 

kondusif, beberapa diantaranya adalah memberikan tunjangan, memberikan 

fasilitas yang kompetitif, komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, dan 

lain sebagainya. 

Sedangkan nilai rata-rata distribusi frekuensi jawaban responden terendah 

untuk variabel motivasi kerja terletak pada item Z2, yaitu sebesar 3,51. Meskipun 

item Z2 merupakan item yang memiliki nilai rata-rata distribusi frekuensi jawaban 

responden terendah, namun nilai rata-rata pada item tersebut masih berada pada 

level yang baik. Artinya karyawan mendapatkan pujian, tanda jasa, ataupun 

penghargaan dari atasan apabila telah berhasil melaksanakan pekerjaan dengan 
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baik namun hanya pada waktu tertentu. Pemberian pujian, tanda jasa, ataupun 

penghargaan tersebut merupakan bentuk balas jasa RSUD Sumbawa atas kinerja 

yang dihasilkan karyawan, sehingga dapat mendorong atau memotivasi karyawan 

untuk bekerja lebih giat lagi. 

4.4.3. Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Variabel kinerja karyawan (Y) memiliki dua (6) indikator, yaitu: kualitas, 

kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian dan komitmen kerja dengan 

dua belas (12) item pernyataan. Berikut distribusi frekuensi jawaban responden: 

Tabel 4.9. 
Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Item  Sangat 
Setuju 

Setuju 
 

Kurang 
Setuju 

 

Tidak 
Setuju 

 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

 

Mean  

F % F % F % F % F % 
Y1 19 22,6 65 77,4 0 0 0 0 0 0 4,23 
Y2 8 9,5 76 90,5 0 0 0 0 0 0 4,10 
Y3 7 8,3 77 91,7 0 0 0 0 0 0 4,08 
Y4 11 13,1 73 86,9 0 0 0 0 0 0 4,13 
Y5 6 7,1 78 92,9 0 0 0 0 0 0 4,07 
Y6 9 10,7 74 88,1 1 1,2 0 0 0 0 4,10 
Y7 3 3,6 80 95,2 1 1,2 0 0 0 0 4,02 
Y8 4 4,8 80 95,2 0 0 0 0 0 0 4,05 
Y9 11 13,1 71 84,5 2 2,4 0 0 0 0 4,11 
Y10 10 11,9 73 86,9 1 1,2 0 0 0 0 4,11 
Y11 8 9,5 74 88,1 0 0 2 2,4 0 0 4,05 
Y12 17 20,2 67 79,8 0 0 0 0 0 0 4,20 

Mean Kinerja Karyawan 4,104 
Sumber: Data primer diolah, 2018 

Keterangan: 

Y1 = Karyawan menguasai pekerjaan yang menjadi tugas pokoknya. 

Y2 = Karyawan selalu bekerja sesuai dengan standar mutu yang telah 

ditetapkan oleh RSUD Sumbawa. 

Y3 = Karyawan selalu berusaha untuk mencapai target kerja yang telah 
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ditetapkan oleh RSUD Sumbawa. 

Y4 = Karyawan selalu fokus menyelesaikan pekerjaan, walaupun tidak ada 

atasan yang mengawasi. 

Y5 = Karyawan selalu berusaha menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan 

sesuai dengan target waktu kerja yang telah ditentukan. 

Y6 = Karyawan selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari 

waktunya agar dapat mengerjakan pekerjaan berikutnya. 

Y7 = Karyawan dapat bekerja dengan efisien sehingga tidak menyebabkan 

pemborosan sumber daya. 

Y8 = Karyawan selalu berusaha mencapai hasil yang optimal dengan 

penggunaan sumber daya yang tidak berlebihan. 

Y9 = Dalam menyelesaikan pekerjaan Karyawan selalu berinisiatif tanpa 

menunggu perintah dari pimpinan. 

Y10 = Karyawan selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan tanpa 

merepotkan karyawan RSUD Sumbawa yang lainnya. 

Y11 = Karyawan lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada 

kepentingan pribadi dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Y12 = Karyawan selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan dengan 

penuh rasa tanggung jawab. 

Secara keseluruhan, rata-rata jawaban responden untuk item-item 

pernyataan dalam variabel kinerja keryawan (Y) adalah setuju. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh  nilai mean untuk variabel kinerja keryawan (Y)  yaitu sebesar 

4,104. Dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Sumbawa berada pada level yang baik. 

Nilai rata-rata distribusi frekuensi jawaban responden tertinggi untuk 

variabel kinerja karyawan terletak pada item Y1, yaitu sebesar 4,23. Artinya rata-

rata responden menjawab setuju bahwa karyawan Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Sumbawa sudah betul-betul menguasai pekerjaan yang menjadi tugas 
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pokok mereka masing-masing. Sedangkan nilai rata-rata distribusi frekuensi 

jawaban responden terendah untuk variabel kinerja karyawan terletak pada item 

Y7, yaitu sebesar 4,02.  

Meskipun item Y7 merupakan item yang memiliki nilai rata-rata distribusi 

frekuensi jawaban responden terendah, namun nilai rata-rata pada item tersebut 

masih berada pada level yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa dapat bekerja dengan 

efisien sehingga tidak menyebabkan pemborosan sumber daya. Maka dari itu 

dapat dikatakan bahwa  rata-rata karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Sumbawa dapat bekerja ataupun menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, hemat, 

tepat dan selamat. 

4.5. Hal Analisis Statistik inferensial 

Analisis statistik inferensial yang digunakan adalah analisis jalur. Untuk 

melakukan Analisis jalur harus memenuhi beberapa analisis, yaitu uji normalitas 

dan uji heteroskedastisitas. Berikut hasil analisis statistik inferensial dalam 

penelitian ini: 

4.5.1. Hasil Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk melakukan uji 

normalitas adalah dengan menggunakan grafik normal probability plot. Dasar 

pengambilan keputusan uji normalitas dengan menggunakan grafik normal 

probability plot adalah dengan melihat persebaran data atau titik pada sumbu 

diagonal dari residualnya. Apabila data atau titik menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data dikatakan terdistribusi 
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normal. Begitu pula sebaliknya, apabila data atau titik menyebar jauh dari arah 

garis atau tidak mengikuti diagonal, maka data dikatakan tidak terdistribusi 

normal. Berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik normal 

probability plot: 

Gambar 4.2.  
Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

Gambar 4.2. yang merupakan hasil uji normalitas tersebut menunjukkan 

data atau titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka dari itu data disimpulkan terdistribusi normal. 
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4.5.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk melakukan 

uji heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik scatterplot SPSS. Pada 

prinsipnya uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot SPSS 

adalah melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel independen yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan 

grafik scatterplot SPSS adalah apabila penyebaran titik-titik yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur misalnya bergelombang, melebar kemudian 

menyempit, maka dapat disimpulkan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun 

apabila penyebaran titik-titik yang ada tidak membentuk suatu pola tertentu yang 

teratur, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot SPSS: 

Gambar 4.3. 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 
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Gambar 4.3. yang merupakan hasil uji heteroskedastisitas tersebut 

menunjukkan persebaran titik-titik yang ada tidak membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur, maka dapat disimpulkan pada data dalam penelitian ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

4.5.3. Hasil Analisis Jalur (Path Analysis) 

Wicaksono (2006) menjelaskan analisis jalur (path analysis) merupakan alat 

analisis yang digunakan untuk menelusuri pengaruh (baik langsung maupun tidak 

langsung) variabel bebas (independen) terhadap variabel tergantung (dependen). 

Pengaruh langsung terjadi apabila satu variabel mempengaruhi variabel lainnya 

tanpa ada variabel ketiga yang memediasi hubungan kedua variabel. Pengaruh 

tidak langsung terjadi apabila terdapat variabel ketiga yang memediasi variabel 

ini. 

Terdapat empat (4) hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu: 

pengaruh langsung yang signifikan antara variabel budaya K3 (X) terhadap 

variabel kinerja karyawan (Y), pengaruh langsung yang signifikan antara variabel 

budaya K3 (X) terhadap variabel motivasi kerja (Z), pengaruh langsung yang 

signifikan antara variabel motivasi kerja (Z) terhadap variabel kinerja karyawan 

(Y), dan pengaruh tidak langsung yang signifikan antara variabel budaya K3 (X) 

terhadap variabel kinerja karyawan (Y) melalui variabel motivasi kerja (Z). 

Berikut hasil analisis regresi variabel budaya K3 (X) terhadap variabel motivasi 

kerja (Z) yang diuji menggunakan analisis jalur (path analysis). 
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Tabel 4.10. 
Hasil Analisis Regresi Variabel Budaya K3 (X) terhadap  

Variabel Motivasi Kerja (Z) 

Variabel 
Bebas 

Standardized 
Coeeficients 

Beta 

T Sig t Keteranga
n 

Budaya K3 (X) 0,281 2,653 0,010 Signifikan  

Variabel terikat 
 t(0,1) 
R Square  

= 
= 
= 

Motivasi Kerja (Z) 
1,292 
0,079 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.10. dapat diketahui nilai R Square sebesar 0,079 atau 

7,9%. Artinya sebesar 0,079 variabel motivasi kerja (Z) dipengaruhi oleh variabel 

budaya K3 (X), sedangkan sisanya sebesar 92,1% variabel motivasi kerja (Z) 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar variabel bebas yang diteliti. Maka 

diperoleh persamaan sebagai berikut:  

1 X + e1 

Z = 0,281 X + e1 

Selanjutnya, hasil analisis regresi variabel budaya K3 (X) dan variabel 

motivasi kerja (Z) terhadap variabel kinerja karyawan (Y) dijabarkan dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 4.11. 
Hasil Analisis Regresi Variabel Budaya K3 (X) dan Variabel Motivasi Kerja 

(Z) terhadap Variabel Kinerja Karyawan (Y) 
 

Variabel 
Bebas 

Standardized 
Coeeficients 

Beta 

t Sig t Keterangan 

Budaya K3 
(X) 
Motivasi 
Kerja (Z) 

0,356 
0,214 

3,468 
2,091 

0,001 
0,040 

Signifikan  
Signifikan 

 

Variabel Terikat 
 t(0,1) 
R Square  

= 
= 
=  

Kinerja Karyawan (Y) 
1,292 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.11. dapat diketahui nilai R Square sebesar 0,215 atau 

21,5%. Artinya sebesar 0,215 variabel kinerja karyawan (Y) dipengaruhi oleh 

variabel budaya K3 (X) dan variabel motivasi kerja (Z), sedangkan sisanya 

sebesar 78,5% variabel kinerja karyawan (Y) dipengaruhi oleh variabel-variabel 

lain di luar variabel bebas yang diteliti. Maka diperoleh persamaan sebagai 

berikut::  

2 3Z + e2 

Y = 0,356 X + 0,214 Z + e2 

Dari kedua persamaan diatas, diperoleh hasil analisis jalur (path) secara 

keseluruhan adalah : 
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Gambar 4.4. 
Diagram Jalur 

 

 

 

Adapun pengujian secara masing-masing variabel bebas akan diuraikan 

sebagai berikut:  

1. Pengaruh Variabel  Budaya K3 (X) terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

Dari Tabel 4.11. dapat diketahui bahwa variabel budaya K3 (X) memiliki 

nilai t hitung sebesar 3,468 yang berarti lebih besar dari nilai t tabel (3,468 > 

1,292). Adapun nilai sig t variabel budaya K3 (X) sebesar 0,001 yang berati 

kurang dari nilai  (0,001 < 0,1). Artinya variabel budaya K3 (X) mempunyai 

pengaruh langsung yang signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y). 

Dengan demikian maka hasil uji hipotesis pertama diterima bahwa terdapat 

pengaruh langsung yang signifikan antara budaya K3 terhadap kinerja karyawan 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. 

2. Pengaruh Variabel Budaya K3 (X) terhadap Variabdel Motivasi Kerja (Z) 

Tabel 4.10. menunjukkan bahwa variabel budaya K3 (X) memiliki nilai t 

hitung sebesar 2,653 yang berarti lebih besar dari nilai t tabel (2,653 > 1,292). 

2=0.214 
Sig 0.040 

 

1=0.281 
Sig 0.010  

Budaya K3 
(X) 

 
Motivasi kerja 

(Z) 

 
Kinerja 

Karyawan 
(Y) 

3=0.356 
Sig 0.001 

2 = 0, 785  1 = 0,921 
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Adapun nilai sig t variabel budaya K3 (X) sebesar 0,010 yang berati kurang dari 

nilai  (0,010 < 0,1). Artinya variabel budaya K3 (X) mempunyai pengaruh 

langsung yang signifikan terhadap variabel motivasi kerja (Z). 

Dengan demikian maka hasil uji hipotesis kedua diterima bahwa terdapat 

pengaruh langsung yang signifikan antara budaya K3 terhadap motivasi kerja 

karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. 

3. Pengaruh Variabel Motivasi Kerja (Z) terhadap Variabel Kinerja 

Karyawan (Y)  

Dapat diketahui dari Tabel 4.11. bahwa variabel motivasi kerja (Z) memiliki 

nilai t hitung sebesar 2,091 yang berarti lebih besar dari nilai t tabel (2,091 > 

1,292). Adapun nilai sig t variabel motivasi kerja (Z) sebesar 0,040 yang berati 

kurang dari nilai  (0,040 < 0,1). Artinya variabel motivasi kerja (Z) mempunyai 

pengaruh langsung yang signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y).  

Dengan demikian maka hasil uji hipotesis ketiga diterima bahwa terdapat 

pengaruh langsung yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. 

4. Pengaruh Variabel Budaya K3 (X) terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

Melalui Variabel Motivasi Kerja (Z). 

Pengaruh tidak langsung antara variabel budaya K3 (X) terhadap kinerja 

karyawan (Y) melalui variabel motivasi kerja (Z) diperoleh dari hasil perkalian 

pengaruh langsung variabel budaya K3 (X) terhadap variabel motivasi kerja (Z) 

dan pengaruh langsung antara variabel motivasi kerja (Z) terhadap variabel 

kinerja karyawan (Y). Berikut perhitungan pengaruh tidak langsung antara 
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variabel budaya K3 (X) terhadap kinerja karyawan (Y) melalui variabel motivasi 

kerja (Z): 

PTL = 1 2 

= 0,281 x 0,214 

= 0,060 

Keterangan:  

PTL = Pengaruh Tidak Langsung  

    = Koefisien Budaya K3 (X) terhadap Motivasi Kerja (Z)  

    = Koefisien Motivasi Kerja (Z) terhadap kinerja Karyawan (Y)  

Adapun jumlah total pengaruh langsung dan jumlah pengaruh tidak 

langsung yang didapat dari model lintasan jalur yaitu:         

Total pengaruh (korelasi X-Y) = 
 

0,356 + (0,281 x 0,214) 

 = 0,356 + 0,060 
 

 = 0,416 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat diketahui bahwa 

pengaruh tidak langsung yang dihasilkan dari variabel budaya K3 (X) terhadap 

kinerja karyawan (Y) yang dimediasi oleh variabel motivasi kerja (Z) sebesar 

0,060 dan total pengaruh (korelasi X-Y) sebesar 0,416. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil dari total pengaruh (korelasi X-Y). 

Untuk lebih mengetahui signifikansi variabel intervening atau variabel 

mediasi, digunakan uji sobel (Sobel Test). Ghozali (2011) mengatakan pengujian 

hipotesis dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (Sobel 

Test). Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung 
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variabel budaya K3 (X) terhadap variabel kinerja karyawan (Y) yang dimediasi 

oleh variabel motivasi kerja (Z). Adapun rumus uji Sobel adalah sebagai berikut: 

Sab =  

Keterangan: 

Sab : besarnya standar eror pengaruh tidak langsung  

a     : jalur variabel independen (X) dengan variabel intervening (Z)  

b     : jalur variabel intervening (Z) dengan variabel dependen (Y)  

sa   : standar eror koefisien a  

sb   : standar eror koefisien b 

Berikut hasil perhitungan uji sobel (Sobel Test) : 

Sab =  

 =  

 = 0,0509 

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langung dari variabel independen 

terhadap variabel dependen, maka perlu menghitung nilai t dari koefisien ab. Berikut 

hasil perhitungannya: 

t =  =  = 1,1814 

Dari hasil uji signifikansi diketahui nilai t hitung lebih kecil dari nilai t mutlak 

yaitu sebesar 1,1814 (1,1814 < 1,64). Artinya antara variabel budaya K3 (X) 

terhadap variabel kinerja karyawan (Y) yang di mediasi oleh variabel motivasi kerja 

(Z) tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Maka dari itu dapat disimpulkan 

hipotesis keempat ditolak.  
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4.6. Pembahasan Hasil Penelitian 

Nilai rata-rata variabel budaya K3 yang secara keseluruhan memiliki kategori 

baik menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa telah 

berhasil menerapkan budaya K3 dengan baik. Nilai rata-rata distribusi frekuensi 

jawaban responden tertinggi untuk variabel budaya K3 terletak pada item X1, 

yang menunjukkan bahwa rata-rata karyawan menyadari bahwa lingkungan kerja 

pada RSUD Sumbawa yang berhubungan langsung dengan berbagai macam 

penyakit dapat menimbulkan resiko kecelakaan kerja.  

Sementara nilai rata-rata distribusi frekuensi jawaban responden terendah 

untuk variabel budaya K3 terletak pada item X7 dan X9, namun nilai rata-rata 

pada item tersebut masih berada pada level yang baik. Artinya Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Sumbawa telah berhasil menerapakan budaya K3 dan 

kebijakan sistem manajemen K3 rumah sakit dengan baik, hanya saja masih perlu 

dioptimalkan lagi dan tentunya disertai kesadaran dari dalam diri karyawan akan 

pentingnya K3. 

Penerapan budaya K3 yang baik menunjukkan bahwa budaya K3 yang 

diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa telah berhasil 

mempengaruhi sikap, keyakinan, serta persepsi karyawan dalam rumah sakit akan 

pentingnya K3. Dimana hal terpenting yang sangat mempengaruhi penerapan 

budaya K3 dalam suatu organisasi adalah adanya kesadaran dari dalam diri 

karyawan dan pemahaman bersama mengenai pentingnya K3 itu sendiri.  

Untuk variabel motivasi kerja rata-rata distribusi frekuensi jawaban 

responden tertinggi terletak pada item Z4, yang artinya rata-rata responden setuju 
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bahwa suasana kerja yang kondusif dapat membuat karyawan merasa nyaman saat 

bekerja. Hal tersebut dikarenakan suasana kerja dapat mempengaruhi emosional 

karyawan. Apabila karyawan merasa nyaman dengan suasana kerjanya, maka 

karyawan tersebut akan betah ditempat kerja dan melakukan aktivitas atau 

pekerjaannya dengan baik, sehingga waktu kerja dipergunakan dengan efektif.  

Sedangkan nilai rata-rata distribusi frekuensi jawaban responden terendah 

untuk variabel motivasi kerja terletak pada item Z2, namun nilai rata-rata pada 

item tersebut masih berada pada level yang baik. Artinya karyawan mendapatkan 

pujian, tanda jasa, ataupun penghargaan dari atasan apabila telah berhasil 

melaksanakan pekerjaan dengan baik namun hanya pada waktu tertentu. 

Pemberian pujian, tanda jasa, ataupun penghargaan tersebut merupakan bentuk 

balas jasa RSUD Sumbawa atas kinerja yang dihasilkan karyawan, sehingga dapat 

mendorong atau memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat lagi. 

Nilai rata-rata variabel motivasi kerja yang secara keseluruhan memiliki 

kategori baik menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa 

telah berhasil memotivasi karyawan untuk terus bekerja dengan lebih baik. Dalam hal 

ini faktor pendorong yang meningkatkan motivasi kerja karyawan Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Sumbawa adalah adanya penerapan budaya K3 yang baik. 

Penerapan budaya K3 yang baik dapat menjamin K3 karyawan dan dengan 

terjaminnya K3, karyawan merasa nyaman dalam berkerja. Adanya rasa nyaman 

tersebut yang motivasi karyawan untuk memberikan kemampuan terbaiknya 

kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. 

Pada variabel kinerja karyawan nilai rata-rata distribusi frekuensi jawaban 

responden tertinggi terletak pada item Y1. Artinya rata-rata responden setuju 
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bahwa karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa sudah betul-

betul menguasai pekerjaan yang menjadi tugas pokok mereka masing-masing. 

Sedangkan nilai rata-rata distribusi frekuensi jawaban responden terendah untuk 

variabel kinerja karyawan terletak pada item Y7, namun nilai rata-rata pada item 

tersebut masih berada pada level yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

rata-rata karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa dapat bekerja 

dengan efisien sehingga tidak menyebabkan pemborosan sumber daya.  

Nilai rata-rata variabel kinerja karyawan yang secara keseluruhan memiliki 

kategori baik menunjukkan bahwa karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Sumbawa telah menghasilkan kinerja yang baik. Dalam hal ini tingginya tingkat 

kinerja karyawan berawal dari penerapan budaya K3 yang baik pada Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Sumbawa yang membuat karyawan merasa nyaman dalam 

berkerja, rasa nyaman tersebut yang memotivasi karyawan untuk memberikan 

kemampuan terbaiknya kepada rumah sakit. Meningkatnya motivasi kerja 

karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa memberikan dampak 

positif pada tingkat kinerja karyawan yang dihasilkan, karena tingginya motivasi 

kerja yang dimiliki karyawan menambah semangat karyawan dalam melaksakan 

tugas. 

Berikut hasil temuan penelitian ini yang berkaitan dengan hipotesis: 

1. Variabel budaya K3 (X) memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap 

variabel kinerja karyawan (Y) karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Sumbawa. Hal ini menunjukkan bahwa budaya K3 yang telah diterapkan dengan 

baik pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan. Sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Supriyan dan 
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Ricardo (2016) menjelaskan bahwa Budaya K3 secara langsung berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pekerja proyek. 

2. Variabel budaya K3 (X) memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap 

variabel mediasi yaitu motivasi kerja (Z) karyawan Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Sumbawa. Hal ini menunjukkan bahwa budaya K3 yang telah diterapkan 

dengan baik dan memberikan rasa nyaman dalam diri karyawan Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Sumbawa dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Denik, Musadieq, Djudi (2017) 

menjelaskan bahwa keselamatan kerja dan kesehatan kerja secara langsung 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. 

3. Variabel motivasi kerja (Z) memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap 

variabel kinerja karyawan (Y) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Sumbawa. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat motivasi kerja yang 

dimiliki oleh karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa 

memberikan dampak positif terhadap tingkat kinerja karyawan yang dihasilkan, 

karena tingginya motivasi kerja karyawan dapat menambah semangat 

karyawan dalam melaksakan tugas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Drake, Wong, dan Salter (2007) menjelaskan bahwa motivasi secara 

langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.  

4. Antara variabel budaya K3 (X) terhadap variabel kinerja karyawan (Y) yang di 

mediasi oleh variabel motivasi kerja (Z) tidak memiliki pengaruh yang signifikan. 

Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja yang ada dalam diri karyawan Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa tidak dapat menjadi mediator 

meningkatnya kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh penerapan budaya K3.  
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4.9 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara 

teoritis dan praktis, yaitu  sebagai berikut: 

4,9.1. Implikasi Teoritis  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa budaya K3 memiliki pengaruh 

langsung yang signifikan terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Sumbawa. budaya K3 juga memiliki pengaruh langsung yang signifikan 

terhadap motivasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa, 

selanjutnya motivasi kerja memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa, namun motivasi 

kerja yang ada dalam diri karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa 

tidak dapat menjadi mediator meningkatnya kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh 

penerapan budaya K3.  

Beberapa indikator dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengukur 

penerapan budaya K3 dapat dijadikan acuan oleh pihak Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Sumbawa dalam mengukur penerapan budaya K3 di rumah sakit. 

Adapun beberapa indikator tersebut adalah pekerja (sikap dan keyakinan), 

perilaku (kebiasaan sehari-hari ditempat kerja dan kepedulian secara aktif) dan 

Lingkungan kerja (perlengkapan dan sistem manajemen K3). Indikator tersebut 

diambil dari pendapat Cooper (2002) yang menjelaskan budaya K3 terdiri dari 

tiga komponen, yaitu person, behavior dan environment. 

Beberapa indikator dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengukur 

motivasi kerja dapat dijadikan acuan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Sumbawa dalam mengukur tingkat motivasi kerja karyawan rumah sakit. 
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Adapun beberapa indikator tersebut adalah motivasi langsung (materiil dan non 

materiil) dan motivasi tidak langsung (fasilitas yang mendukung dan suasana 

kerja yang kondusif). Indikator tersebut diambil dari pendapat Hasibuan (2004), 

yang menjelaskan bahwa terdapat dua metode motivasi kerja yaitu motivasi 

langsung (Direct Motivation).  

Beberapa indikator dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengukur 

kinerja karyawan dapat dijadikan acuan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Sumbawa dalam mengukur tingkat kinerja karyawan rumah sakit. 

Adapun beberapa indikator tersebut adalah kualitas (persepsi karyawan dan 

kesempurnaan tugas), kuantitas (jumlah unit aktivitas yang dihasilkan dan jumlah 

siklus aktivitas yang dihasilkan), ketepatan waktu (aktivitas diselesaikan pada 

awal waktu dan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain), 

efektivitas (memaksimalkan tingkat penggunaan sumber daya organisasi dan 

kenaikan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya), kemandirian 

(kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas dan menjalankan tugas tanpa 

meminta bantuan dari orang lain), dan komitmen kerja (komitmen kerja karyawan 

dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor). Indikator tersebut 

diambil dari pendapat Robbins (2006) yang menjelaskan untuk mengukur kinerja 

karyawan dapat dengan melihat beberapa faktor, yaitu kualitas, kuantitas, 

ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja.  

4.6.1. Implikasi Praktis 

Budaya K3 merupakan faktor yang sangat penting diterapkan di Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Sumbawa demi menjaga K3 dan memberikan kenyamanan 



86 
 

 
 

karyawan saat bekerja. Mengingat banyaknya potensi bahaya yang dapat terjadi di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa disebabkan oleh beberapa faktor, 

misalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan di RSUD Sumbawa yang tidak terlepas 

dari penggunaan alat-alat medis serta lingkungan kerja yang tergolong mudah 

terjangkit penyakit. 

Penerapan budaya K3 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa 

dapat mempengaruhi tingkat motivasi kerja yang ada dalam diri karyawan serta 

kinerja yang dihasilkan oleh karyawan rumah sakit. Hal tersebut dibuktikan oleh 

hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara budaya 

K3, motivasi kerja dan kinerja karyawan. 

Hasil penelitian menunjukkan budaya K3 berada pada level baik, meskipun 

terdapat indikator yang masih perlu ditingkatkan. Adapun indikator yang masih 

perlu ditingkatkan tersebut adalah kebijakan sistem manajemen K3 Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. Artinya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

sumbawa telah berhasil menerapakan budaya K3 dengan baik hanya saja masih 

perlu mengoptimalkan penetapan kebijakan sistem manajemen K3 rumah sakit 

dan tentunya disertai kesadaran dari dalam diri karyawan akan pentingnya 

menjaga K3. 


