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ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  praktek  MSDM 

terha-dap komitmen pimpinan pada kualitas. Penelitian dilaksanakan di tiga  
Rumah  Sakit  Non Swasta  di  Kota  Bengkulu.  Metode pengambilan  sampel  
adalah  Sampel  acak  berstratifikasi  dengan  30%  (196  orang)  dari  jumlah 
populasi yang ada. Data dianalisis menggunakan  metode kuantitatif dengan 
Regresi Linier Berganda dan metode kualitatif.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perencanaan  karir,  penilaian 
prestasi  kerja  dan  dukungan  sosial  politik  berpengaruh  positif  terhadap 
komitmen pim-pinan pada kualitas, dan signifikan secara statistik tetapi akses 
informasi  tek-nis  tidak  berpengaruh  terhadap  komitmen  pimpinan  pada 
kualitas. 

Kata Kunci:  Komitmen,  Kualitas, Praktek MSDM.  

PENDAHULUAN
Perusahaan  untuk  memenangkan 

persaingan  harus  siap  dengan  barang, 
jasa dan sumber daya yang berkualitas. 
Sumber  daya  manusia  merupakan  aset 
strategis dalam menciptakan keunggulan 
bersaing  secara  berkelanjutan  (Queleh 
dalam M. Wahyudin, 2000: 42).

Persaingan dalam pasar global dapat 
dimenangkan jika perusahaan selalu me-
nyediakan pelayanan yang superior bagi 
konsumen,  mengembangkan  kapabilitas 
baru dan komitmen pada kualitas, meng-
embangkan  inovasi,  kreatifitas,  inisiatif 
dan mengelola sumber daya manusia se-
cara lebih efektif (Walker, 1992: 1).

Pengelolaan  sumber  daya  manusia 
secara efektif dapat meningkatkan komit-
men sumber daya manusia pada kualitas. 
Tanpa komitmen pegawai terhadap kua-
litas, usaha perbaikan kualitas tidak akan 
berhasil.  Suatu hal  yang penting bahwa 
komitmen pegawai terhadap kualitas ada-

lah komitmen pimpinan akan kualitas. Ke-
tika pegawai menerima kenyataan bahwa 
manajemen memiliki  komitmen terhadap 
kualitas,  mereka  cenderung  untuk  lebih 
berkomitmen  pada  kualitas  (Howard  & 
Foster 1999: 5).

Komitmen terhadap kualitas sumber 
daya manusia paling penting dan menen-
tukan, karena sumber daya manusia me-
rupakan satu-satunya sumber daya yang 
memiliki  akal,  perasaan,  keinginan,  ke-
mampuan,  keterampilan,  pengetahuan, 
dorongan, daya dan karya. Semua poten-
si sumber daya manusia tersebut sangat 
berpengaruh  terhadap  upaya  organisasi 
dalam  mencapai  tujuannya.  Betapapun 
majunya teknologi, berkembangnya infor-
masi,  tersedianya  modal  dan  memadai-
nya  bahan,  namun  tanpa  sumber  daya 
manusia yang berkualitas maka akan sulit 
bagi  organisasi  untuk  mencapai  tujuan-
nya. 
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Propinsi Bengkulu memiliki tiga buah 
Rumah sakit  Pemerintah yang memberi-
kan pelayanan kepada masyarakat. Dua 
buah Rumah sakit Umum dan satu buah 
Rumah  Sakit  Jiwa.  Ketiga  Rumah Sakit 
memiliki  kualitas yang relatif  kurang me-
madai jika dibandingkan dengan Rumah 
Sakit  yang  ada  di  propinsi  lain.  Hal  ini 
ditunjukkan dengan banyaknya masyara-
kat yang berobat keluar daerah seperti ke 
Palembang  maupun  ke  Jakarta  (Netty, 
2000: 3).

Rendahnya kualitas di  Rumah Sakit 
tersebut kemungkinan karena kurangnya 
komitmen  pimpinan  pada  kualitas  dan 
pemberdayaan  pegawai.  Hal  ini  sejalan 
dengan hasil temuan Mc. Laughlin & Ka-
luzni dalam Castle (1999: 5) yang menya-
takan  bahwa  peningkatan  kualitas 
(quality improvement) pada rumah-rumah 
pera-watan  seperti  yang  dialami  oleh 
industri  rumah  sakit  di  Amerika  adalah 
karena pe-ningkatan kualitas merupakan 
hal  yang  sulit  dijangkau.  Penelitian 
menunjukan  bahwa  perbaikan  kualitas 
pada  rumah-ru-mah  perawatan  kurang 
diperhatikan oleh individu. Sebab itu top 
manajemen  meru-pakan  orang  yang 
paling  penting  dalam  menjelaskan 
peningkatan kualitas.

Secara  tradisional,  tanggung  jawab 
untuk memantau  dan mempengaruhi  si-
kap pegawai merupakan  tanggung jawab 
manajer sumber daya manusia  (Howard 
& foster, 1999: 6). Dengan demikian prak-
tek MSDM  sangat dibutuhkan untuk me-
ngembangkan  komitmen  pimpinan  pada 
kualitas.

Masalah yang akan dipecahkan da-
lam penelitian  ini  dapat  dirumuskan da-
lam  satu  kalimat  tanya  “Bagaimanakah 
Pengaruh  Praktek  MSDM Terhadap  ko-
mitmen pimpinan pada kualitas Pember-
dayaan Pegawai Rumah sakit Bengkulu?” 

Tujuan Penelitian
Secara  umum  tujuan  dilaksanakan-

nya  penelitian  ini  adalah  untuk  menge-
tahui  pengaruh praktek MSDM terhadap 
komitmen pimpinan pada kualitas  di  ru-
mah sakit Kota Bengkulu. Secara khusus 
tujuan penelitian ini adalah untuk menge-
tahui :
a. Pengaruh  perencanaan  karir  terha-

dap  komitmen  pimpinan  pada  kua-
litas.

b.  Pengaruh  penilaian  prestasi  kerja 
terhadap  komitmen  pimpinan  pada 
kualitas.

c.    Pengaruh dukungan sosial politik 
ter-hadap  komitmen  pimpinan  pada 
kua-litas. 

d.    Pengaruh akses informasi  teknis 
ter-hadap  komitmen  pimpinan  pada 
kua-litas

KERANGKA TEORI
Praktek  Manajemen Sumber  Daya 
Manusia 

Ada  beberapa  pendapat  dari  para 
ahli mengenai praktek MSDM. Pada Ho-
ward dan Foster (1999) dapat ditemukan 
pendapat beberapa ahli  seperti  yang di-
tunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Praktek MSDM  Menurut   Beberapa Ahli
Youndt et al, 1996 US Department of labor, 1993 Preffer, 1994 Schuler, 1995

Seleksi
Pelatihan
Rotasi pekerjaan
Partisipasi
Pemberdayaan
Gaji & upah
Insentif

Seleksi
Rekrutmen
Disain pekerjaan
Promosi
Partisipasi
Informasi bersama
Upah yang tinggi

Seleksi
Pelatihan ketrampilan
Disain ulang pekerjaan
Promosi
Pemberdayaan
Informasi bersama
Insentif

Pengarahan
Pelatihan
Disain pekerjaan
Perencanaan karir
Kompensasi
Peningkatan 
Kinerja 
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Dari  tabel  1  dapat  diidentifikasikan 
kumpulan aktivitas dengan fungsi MSDM 
yang tradisional  (Schuler  dalam Howard 
&  Foster,  1997:7).  Huselid   (dalam Ho-
ward & Foster 1997:7) menyarankan bah-
wa praktek MSDM  yang spesifik berbeda 
dengan  istilah  objek  mereka.  Beberapa 
pengaruh perkembangan ketrampilan pe-
gawai,  target  motivasi,  susunan struktur 
sistem organisasi, sebagai contoh rekruit-
men,  seleksi  dan  pelatihan  dan  lainnya 
merupakan praktek MSDM  secara tradi-
sional, namun lebih lanjut diperlukan lagi 
praktek yang dapat  mewakili  desain ak-
tivitas  secara  spesial  untuk  kemahiran 
dan  pengembangan  pengetahuan,  kete-
rampilan dan kemampuan dalam kelom-
pok sumber daya manusia (Rynes & Tran 
dalam Howard & Foster, 1999:7). Bebera-
pa praktek MSDM termasuk perencana-
an karir dan program penghargaan yang 
menciptakan  struktur  dalam  sistem 
MSDM, menetapkan sebuah pondasi un-
tuk mengetahui  bentuk dan  sikap pega-
wai (Riordan & Gatewod dalam Howard & 
Foster, 1999:7). Untuk itu diusulkan bebe-
rapa  target  pegawai  dalam  praktek 
MSDM  untuk membentuk sikap pegawai 
dalam infrastruktur yang akan mendorong 
kualitas, secara umum yang mempertim-
bangkan persyaratan untuk menuju suk-
ses (Howard & Foster, 1999:7).

Komitmen Pimpinan pada Kualitas
Yang  dimaksud  dengan  komitmen 

adalah  tanggung  jawab  atau  kemauan 
yang tinggi untuk menjalankan tugas atau 
pekerjaan (Elha Santoso & James Arifin, 
1994:77).  Sedangkan  menurut  FX  Isba-
gyo Wiyono (1999: 34) komitmen adalah 
tekad bulat untuk melakukan sesuatu de-
ngan niat yang sungguh-sungguh. Komit-
men yang baik adalah komitmen yang di-
mulai dari pimpinan.

Pada dasarnya kepemimpinan meru-
pakan  inti  dari  manajemen.  Kepemim-
pinan adalah hubungan antara manusia, 
sehingga  dengan  demikian,  maka  baik 

buruknya  manajemen  tergantung  pada 
baik  buruknya  kepemimpinan.  Menurut 
Susilo  Martoyo  (1996:  165)  pemimpin 
adalah seseorang yang memiliki kemam-
puan memimpin artinya kemampuan un-
tuk  mempengaruhi  perilaku  orang  lain 
atau kelompok tanpa mengindahkan ben-
tuk alasannya. Sedangkan  kepemimpin-
an sendiri  memiliki  arti  keseluruhan akti-
vitas dalam rangka mempengaruhi orang-
orang agar mau bekerja sama untuk men-
capai suatu tujuan yang diinginkan bersa-
ma. Jadi yang dimaksud pimpinan adalah 
orang  yang  melakukan  aktivitas  dalam 
pencapaian tujuan yang ditetapkan. Pim-
pinan harus mempunyai komitmen, sebab 
kalau tidak program akan mengalami ke-
gagalan. Bila pimpinan puncak tidak ko-
mit lagi dengan program yang sudah ber-
jalan,  maka program tersebut sebaiknya 
dihentikan  atau  tidak  dijalankan  dahulu 
(Kaoru Isikawa, 1998: 44).   

Komitmen merupakan konsep mana-
jemen yang menempatkan sumber daya 
manusia sebagai  figur sentral  dalam or-
ganisasi  usaha.  Tanpa komitmen,  sukar 
mengharapkan partisipasi aktif dan men-
dalam dari  sumber  daya manusia.  Oleh 
sebab itu komitmen harus dipelihara agar 
tetap  tumbuh  dan  eksis  disanubari 
sumber daya manusia. Dengan cara dan 
teknik yang tepat pimpinan yang baik bisa 
menciptakan  dan  menumbuhkan 
komitmen. 

Arvan  (1999:31)  mengemukakan  5 
(lima)  prinsip  kunci  dalam  membangun 
komitmen yakni:
1. Memelihara atau meningkatkan har-

ga diri. Artinya pimpinan harus pintar 
menjaga agar harga diri bawahan ti-
dak rusak.

2. Memberikan tanggapan dengan em-
pati.

3. Meminta  bantuan  dan  mendorong 
keterlibatan. Artinya bawahan selain 
butuh dihargai  juga ingin  dilibatkan 
dalam pengambilan keputusan.
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4. Mengungkapkan  pikiran,  perasaan 
dan rasional. 

5. Memberikan dukungan tanpa meng-
ambil  alih  tanggung  jawab. Prinsip 
ini  mencerminkan  falsafah 
kepemimpin-an  dimana  pimpinan 
menawarkan bantuan agar bawahan 
dapat melak-sanakan tugas dengan 
baik, dan perlu diingat bahwa fungsi 
pimpinan  hanya  membantu, 
tanggung  jawab  tetap  ada  pada 
masing-masing kar-yawan.

Menurut Fandy dan Anastasia (1996: 
4)  kualitas  merupakan  kondisi  dinamis 
yang berhubungan dengan produk jasa, 
manusia,  proses  dan  lingkungan  yang 
memenuhi atau melebihi harapan. Menu-
rut Kotler (1994: 56), Quality is the totality  
of features and characteristics of product 
or service that bear on its ability to satisfy  
stated or implied needs.  Komitmen pim-
pinan pada kualitas adalah kesungguhan 
yang  diperlihatkan  oleh  pimpinan  untuk 
menghasilkan  produk  atau  jasa  yang 
paling bernilai.

Perencanaan  dan  Pengembangan 
Karir

Perencanaan  karir  adalah  proses 
pencapaian tujuan yang ditetapkan seca-
ra individu dan mengidentifikasikan cara 
mencapai  tujuan  tersebut.  Perencanaan 
karir  haruslah disesuaikan antara tujuan 
yang  ditetapkan  dengan  kesempatan 
yang tersedia (Mondy & Noe, 1996: 93)

Perencanaan karir dapat pula didefi-
nisikan   sebagai   proses  pemilihan pe-
kerjaan,  organisasi  dan  jalur  karir  yang 
akan ditempuh oleh orang yang bersang-
kutan selama hidupnya (Sondang, 1994: 
139). 

Menurut  Susilo  Martoyo  (1996:  12), 
perencanaan  karir  didefinisikan  sebagai 
suatu perencanaan tentang kemungkinan 
seseorang karyawan atau anggota orga-
nisasi sebagai individu meniti proses ke-

naikan pangkat atau jabatan sesuai per-
syaratan dan kemampuannya.

Menurut Hani Handoko (1996: 201), 
perencanaan karir adalah proses melalui 
mana  seseorang  memiliki  sasaran  karir 
dan jalur  karir  ke sasaran tersebut.  De-
ngan  demikian  suatu  perencanaan  karir 
harus dilandasi penyusunan persyaratan-
persyaratan  yang  harus  dimiliki  seseo-
rang  guna  mendukung  peningkatan  ka-
rirnya.  Dalam  perencanaan  karir  yang 
paling berkepentingan adalah para pega-
wai yang bersangkutan. Agar dapat me-
nentukan jalur karir dan tujuan karir yang 
dapat mereka tempuh perlu mempertim-
bangkan 5 faktor (Sondang, 1994: 207) :
1. Perlakuan yang adil  dalam berkarir. 

Perlakuan  yang  adil  terwujud  bila 
krite-ria  promosi  didasarkan  pada 
pertim-bangan  yang  obyektif, 
rasional dan di-ketahui secara luas di 
kalangan pega-wai.

2. Kepedulian para atasan langsung.
3. Informasi  tentang  berbagai  peluang 

promosi.
4. Minat untuk dipromosikan.
5. Tingkat kepuasan. 

Penilaian prestasi Kerja
Kegiatan  yang paling  penting  untuk 

memajukan  karir  adalah  prestasi  kerja 
yang baik,  karena hal  ini  mendasari  se-
mua kegiatan  pengembangan karir  lain-
nya.  Kemajuan  karir  sangat  tergantung 
pada prestasi kerja .

Prestasi kerja merupakan hasil kerja 
yang  dicapai  seseorang  dalam  rangka 
melaksanakan tugas atau pekerjaan yang 
dibebankan  kepadanya  (Hani  Handoko, 
1990:135). Menurut Hasibuan (1996:105), 
yang dimaksud prestasi kerja adalah sua-
tu hasil kerja yang dicapai seseorang da-
lam melaksanakan tugas yang dibeban-
kan kepadanya didasarkan atas kecakap-
an,  pengalaman,  kesungguhan  serta 
waktu. 

Penilaian prestasi kerja menurut Hani 
Handoko  (1996:135)  dilakukan  dengan 
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cara  mengevaluasi  atau  menilai  pretasi 
kerja karyawan. Bagi karyawan, penilaian 
prestasi kerja atau kecakapan dapat me-
nimbulan rasa puas pada diri mereka. De-
ngan cara ini karyawan sadar bahwa hasil 
kerja mereka dinilai oleh perusahaan de-
ngan sewajarnya. Penilaian prestasi kerja 
menurut Mondy and Noe (1996:326) me-
rupakan suatu sistem formal dengan cara 
mengevaluasi dan mereview secara ber-
kala kinerja individual atau tim. 

Dalam pelaksanaan penilaian presta-
si kerja Garry Dessler (1992) mengemu-
kakan  langkah  dalam  penilaian  prestasi 
yaitu :
1. Mendefinisikan  pekerjaan  yaitu  me-

mastikan bahwa anda dan bawahan 
anda  bersama-sama  sepakat  atas 
hal-hal yang anda harapkan tercapai 
oleh  bawahan  dan  standar  yang 
akan digunakan untuk menilai  pres-
tasinya.

2. Menilai  prestasi  yaitu  membanding-
kan antara prestasi  aktual  bawahan 
dengan standar yang ditetapkan da-
lam rangka pertama, yaitu menjawab 
pertanyaan apa yang sebenarnya di-
harapkan untuk dikerjakan orang lain

3. Memberikan  umpan  balik  yaitu 
mengharuskan  pertemuan  untuk 
memberikan umpan balik dimana di-
bicarakan prestasi dan kemajuan ba-
wahan, merancang rencana pengem-
bangan yang mungkin diperlukan.

Akses Terhadap Informasi Teknis
Menurut Elha & James (1994: 10) ak-

ses  adalah  kecepatan  atau  kemudahan 
untuk  memperoleh  sesuatu.  Menurut 
Bambang (1995:231) yang dimaksud de-
ngan teknis adalah pengetahuan dan ke-
pandaian membuat sesuatu yang berke-
naan  dengan  pekerjaan  yang  bersifat 
mendasar  atau  fisik.  Akses  terhadap 
informasi teknis adalah kemudahan atau 
kecepatan  dalam memperoleh  data  dan 
informasi  yang bersifat  mendasar  terha-

dap pekerjaan yang dilakukan oleh pega-
wai.

Manajemen  puncak  atau  pimpinan 
harus dapat menjamin bahwa akses ter-
hadap  informasi  teknis  yang  diperlukan 
oleh  pegawai  benar-benar  terbuka.  Arti-
nya,  ketika  pegawai  ingin  memperoleh 
informasi dari pihak-pihak yang bersang-
kutan seperti manajemen fungsional dan 
manajemen teknikal  serta bagian perso-
nalia  maka  harus  tebuka  jalan  dan  de-
ngan mudah memperoleh informasi terse-
but. Pimpinan juga menjamin bahwa sis-
tem informasi teknis selalu mutakhir, aku-
rat,  dapat dipercaya dan mudah diguna-
kan  untuk  berbagai  kepentingan,  misal-
nya untuk perencanaan karir,  rekruitmen 
pegawai, pembinaaan pegawai, pengem-
bangan sumber daya manusia dan seba-
gainya (Sondang, 1994: 356)

Dukungan Sosial Politik
Perilaku  politik  dalam oganisasi  da-

pat didefinisikan sebagai kegiatan yang ti-
dak  diminta  sebagai  bagian  dari  peran 
formal seseorang dalam organisasi, tetapi 
yang mempengaruhi atau mencoba mem-
pengaruhi  distribusi  keuntungan dan ke-
rugian  dalam  perusahaan  (Robins, 
1998:34)

Para manajer dapat memotivasi kar-
yawan dengan cara memenuhi kebutuhan 
sosial mereka dan dengan membuat me-
reka  merasa  penting  dan  berguna.  Ini 
berarti kepuasan dalam bekerja karyawan 
harus ditingkatkan, antara lain dengan ca-
ra memberikan lebih  banyak kebebasan 
kepada karyawan untuk mengambil kepu-
tusan dalam menjalankan pekerjaan me-
reka.  Disini  ditumbuhkan  kontak  sosial 
atau hubungan kemanusiaan dengan kar-
yawan  yang  lebih  baik  (Martoyo, 
1996:103).

METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan ada-

lah  explanatory  (penjelasan), yakni  me-
ngembangkan  konsep  dan  menghimpun 

PRANINGRUM, PENGARUH PRAKTEK…                                                                162 



fakta serta menjelaskan hubungan kausal 
antara variabel melalui pengujian hipote-
sa. Penelitian dilaksanakan di Kota Beng-
kulu  mulai  Bulan  Oktober  2001  hingga 
April  2002.  Populasi  dari  penelitian  ini 
adalah seluruh pegawai yang bekerja pa-

da seluruh rumah sakit non swasta yang 
ada di  Kota Bengkulu.  Sampel  yang di-
ambil berjumlah 30% dari masing-masing 
rumah  sakit,  dengan  metode  pengam-
bilan sampel secara acak berstratifikasi.

Tabel 2. Populasi dan Sampel Penelitian
Rumah Sakit 

Umum daerah 
Bengkulu

Rumah Sakit Jiwa 
Pusat Bengkulu

Detasemen 
Kesehatan Tentara 

Bengkulu
Bagian Populasi Sampel Populasi Sampel 4 1
Medis 52 16 8 3 39 13
Paramedis Perawatan 235 71 72 21 5 2
Paramedis non Perawat 93 28 18 5 12 4
Non Medis 94 28 15 5 60 20

Jumlah 474 142 113 34 674 196

Penelitian  yang  dilakukan  mengacu 
pada  penelitian  yang  pernah  dilakukan 
Howard & Foster (1999: 5-22), mengenai 
aplikasi praktek MSDM dan pengaruhnya 
pada  komitmen manajemen pada kuali-
tas.  Praktek  MSDM  yang  diteliti  adalah 
perencanaan karir, penilaian prestasi ker-

ja, dukungan sosial politik dan akses ter-
hadap informasi teknis.

Data yang digunakan dalam peneliti-
an  ini  adalah  data  primer.  Metode  pe-
ngumpulan data menggunakan penyebar-
an kuisioner dan wawancara. 
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Perencanaan Karir (X1)
Perlakuan adil dalam berkarir
Kepedulian atasan langsung
Informasi tentang berbagai  peluang  Promosi
Minat untuk dipromosikan
Tingkat kepuasan

Penilaian prestasi Kerja (X2)
Mendefinisikan pekerjaan
Menilai prestasi kerja
Menyediakan balikan

Akses Informasi Teknis (X3)
Informasi pekerjaan
Keputusan yang demokratis
Partisipasi pegawai

Komitmen Pimpinan 
pada Kualitas (Y

1
)

Dukungan sosial politik (X4)
Memotivasi Pegawai
Memberi penghargaan kepada pegawai
Perhatian atasan

Gambar 1. Kerangka Analisis



Masing–masing  indikator dalam va-
riabel penelitian X1, X2, X3, X4,  dan Y di-
jabarkan  ke  dalam  bentuk  daftar  perta-
nyaan.  Pertanyaan yang dibentuk untuk 
setiap  variabel  ada  5  dengan  lima  ja-
waban yaitu sangat setuju, cukup setuju, 
tidak setuju dan sangat tidak setuju untuk 
setiap  pertanyaan.  Pilihan  jawaban  sa-
ngat  setuju  diberi  skor  5,  setuju  diberi 
skor 4,  cukup setuju diberi  skor 3,  tidak 
setuju diberi skor 2 dan sangat tidak se-
tuju diberi skor 1. Masing-masing variabel 
dijumlahkan  skornya,  kemudian  jumlah 
skor  X1,  X2,  X3 dan  X4 diregresikan  de-
ngan  variabel  Y menggunakan  metode 
statistik Regresi Linear Berganda, dengan 
rumus :
Y     = bo + b1 X1 + b1 X2 + b3 X3 + b4 X4

Y = Komitmen  manajemen  pada 
kualitas

bo = Konstanta
X1 = Perencanaan karir

X2 = Penilaian prestasi kerja
X3 = Akses informasi teknis 
X4 = Dukungan sosial dan politik
Koefisien  Korelasi  Berganda  digunakan 
untuk mengetahui kuatnya hubungan an-
tara variabel X dan Y, dengan rumus:

2RR ∑=

PENGUMPULAN DATA
Setelah dilakukan uji validitas dan re-

liabilitas,  kuisioner  yang  disebar  adalah 
yang  valid  (layak)  dan  reliabel  (andal). 
Kuisioner kemudian disebar pada respon-
den.  Kelima butir pertanyaan yang dija-
wab  responden  dikelompokan  kedalam 
kisaran; 23 – 25: Sangat setuju, 18 – 22 : 
Setuju,13 – 17 : Cukup setuju, 8 – 12 : 
Tidak setuju,  5–7  :  Sangat  tidak setuju. 
Jawaban  responden  untuk  masing-ma-
sing variabel  dapat dilihat  pada Tabel  3 
sampai 7.

Tabel 3. Tabulasi jawaban komitmen pimpinan terhadap semua variabel.
Kategori Kualitas Perencanaan 

karir
Penilaian 

Prestasi Kerja
Akses Infor-
masi Teknis

Dukungan 
Sosial Politik

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Sangat setuju 23 11.73 21 10,71 14 7,14 8 4,08 10 5,10
Setuju 66 33.67 92 46,93 108 55,10 64 32,65 82 41,83
Cukup setuju 72 36.73 42 21,42 58 29,59 64 32,65 78 39,79
Tidak setuju 16 16.83 39 19,89 16 8,17 58 29,59 26 13,28
Sangat tidak setuju 2 1.04 2 1,05 - - 2 1,03 - -
Jumlah 196 100 196 100 % 196 100 % 196 100 % 196 100 

%

Analisis Kuantitatif
Berdasarkan jawaban kuisioner yang 

disebarkan,  sebagian pegawai  menyata-
kan  sangat  setuju,  dan  setuju  terhadap 
komitmen  pimpinan pada kualitas  di  ru-
mah  sakit.  Namun  ada  juga  yang  ber-
sikap  netral  dan tidak  setuju.  Walaupun 
ada yang setuju dan tidak setuju namun 
ternyata  konstanta  menunjukan  angka 
sebesar 7,243 artinya jika variabel lain ti-
dak ada,  komitmen pimpinan pada kua-
litas tetap ada sebesar 7,243, dan signifi-
kan secara statistik. Hal ini berarti bahwa 

komitmen  pimpinan  pada  kualitas  tidak 
hanya disebabkan oleh perencanaan karir 
(X1),  penilaian prestasi  kerja  (X2),  akses 
informasi teknis (X3) dan dukungan sosial 
politik (X4) saja, namun masih ada varia-
bel lain diluar penelitian ini yang mempe-
ngaruhi  komitmen  pimpinan  pada  kuali-
tas. Ini juga didukung dengan nilai R2  se-
besar 0,233, bahwa hanya  23,30 % va-
riasi komitmen pimpinan pada kualitas di-
jelaskan  oleh  variabel  penelitian,  dan 
74,70 % dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak termasuk dalam penelitian ini.
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Keluaran dari pengolahan data seca-
ra lengkap ditunjukkan Tabel 8.  Dengan 
demikian,  model  regresi  linier  berganda 

dari  keempat  variabel  bebas  terhadap 
komitmen  pimpinan  akan  kualitas 
ditunjukkan persamaan berikut:

Y  = 7.243 – 0,2241 X1 + 0,210 X2 + 0,129 X3 + 0,458 X4

Tabel 4. Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda
Variabel Koef. 

Regresi
T. Hitung Sig. T r

Perencanaan karir (X1) - 0,224 -2,492 0,014 0,139
Penilaian prestasi Kerja (X2) 0,210 1,979 0,049 0,326
Akses Informasi teknis (X3) 0,129 1,461 0,146 0,119
Dukungan sosial PolItiK (X4) 0,458 5,327 0,000 0,450

Konstanta 7,243 4,920 0,000 -
R2 = 0,233
R = 0,483
F= 14,498 Sig F. 0,000
α = 0,05
DW = 1,654 Sig DW = 0,000
 

Perencanaan karir  berpengaruh  ne-
gatif  terhadap  komitmen  pimpinan  pada 
kualitas dan signifikan secara statistik. Ar-
tinya jika perencanaan karir ditingkatkan 
maka  komitmen  pimpinan  pada  kualitas 
akan turun. Hal ini dikarenakan pegawai 
rumah sakit adalah pegawai yang tunduk 
pada  aturan  Menteri  Pendayagunaan 
Aparatur  Negara.  Menurut  aturan  terse-
but, kenaikan pangkat berkala terjadi se-
tiap dua tahun sekali dan kenaikan pang-
kat  reguler otomatis setiap empat  tahun 
sekali.  Jika  ada  pegawai  yang  sudah 
waktunya  naik  pangkat  dan  pimpinan 
mengizinkan untuk naik  pangkat,  berda-
sarkan waktu dan bukan berdasarkan ke-
cakapan  maka  itu  berarti  akan  mengu-
rangi  komitmen pimpinan pada kualitas. 
Hubungan perencanaan karir dengan ko-
mitmen  pimpinan  pada  kualitas  juga 
lemah.

Penilaian prestasi kerja berpengaruh 
positif dan signifikan pada komitmen pim-
pinan pada kualitas.  Hal  ini  dikarenakan 
bahwa dengan dilaksanakannya penilaian 
prestasi  kerja  secara  baik  dan  objektif, 
serta  pegawai  dapat  mengetahui  hasil-
nya,  pegawai  beranggapan  bahwa  pim-

pinan memiliki komitmen yang tinggi pada 
kualitas;  karena  mereka  juga  memiliki 
standar  kerja  yang  harus  dilakukan  di 
rumah sakit. 

Akses  informasi  teknis  tidak  berpe-
ngaruh  secara  signifikansi  terhadap  ko-
mitmen  pimpinan  pada  kualitas,  ditun-
jukkan dengan signifikansi  t  (0,146) dan 
hubungannya juga  sangat  lemah (0,19). 
Hal ini menunjukan bahwa pimpinan ke-
mungkinan  tidak  pernah  meluangkan 
waktu untuk menerima masukan dari ba-
wahan, dan juga tidak pernah mengambil 
keputusan secara demokratis. Dapat ter-
jadi bahwa semua keputusan diambil sen-
diri  dan  pimpinan  tidak  membicarakan 
masalah  rumah sakit  pada pegawai  na-
mun hanya pada tingkat pimpinan. Pim-
pinan juga tidak selalu memberikan infor-
masi  mengenai  berbagai  hal  yang  ber-
kaitan  dengan  pekerjaan  dan  pelatihan 
kepada  pegawai.  Pegawai  diharuskan 
kreatif  mencari  informasi  baik  mengenai 
pelatihan  maupun hal-hal  yang  ada  hu-
bungannya  dengan  pekerjaan.  Hal  ini 
juga didukung dengan adanya kenyataan 
25,59%  pegawai  tidak  setuju  dengan 
pernyataan pada variabel akses informasi 
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teknis berpengaruh pada komitmen pim-
pinan  pada  kualitas,  32,65%  bersikap 
netral  dan  1,03%  sangat  tidak  setuju, 
yang  setuju  dan  sangat  setuju  hanya 
36,73%. Dengan demikian wajar jika va-
riabel akses informasi teknis tidak berpe-
ngaruh secara signifikan terhadap komit-
men pimpinan pada kualitas.

Dukungan sosial politik berpengaruh 
secara signifikan (Sig t = 0,000) terhadap 
komitmen pimpinan pada kualitas. Ini ber-
arti  pimpinan  tidak  pernah  mempersulit 
urusan  pegawai  dan  setiap  penugasan 
selalu disertai surat resmi dan mengikuti 
jalur  komando.  Pimpinan  tidak  pernah 
menyalahkan pegawai di depan orang ba-
nyak.  Hubungan  dukungan sosial  politik 
dengan komitmen pimpinan pada kualitas 
kuat. Hal ini didukung dengan kenyataan 
46,93%  pegawai  setuju  atas  adanya 
dukungan sosial politik bagi pegawai. Na-
mun dukungan sosial politik yang sangat 
tinggi dapat menghambat kebebasan pe-
gawai  untuk  dapat  menumbuhkan  krea-
tifitas mereka.

Analisis Kualitatif 
Komitmen pimpinan pada kualitas di 

rumah sakit non swasta di Bengkulu be-
lum maksimal,  ditinjau dari  pelaksanaan 
praktek MSDM. Hal ini terlihat adanya ke-
nyataan  pengaruh  perencanaan  karir 
yang  negatif  dan  pengaruh  akses  infor-
masi teknis yang tidak signifikan terhadap 
komitmen pimpinan pada kualitas.

Pimpinan dapat menyusun perenca-
naan karir sedemikian rupa sehingga da-
pat  meningkatkan  komitmennya  pada 
kualitas. Perencanaan karir ini dapat be-
rupa sistem promosi yang baik yang ber-
dasarkan prestasi kerja dan bukan sema-
ta-mata  pada aturan,  perlakuan adil  da-
lam  berkarir,  kepedulian  atasan  kepada 
bawahan,  informasi  peluang  informasi, 
adanya minat  pegawai  untuk  dipromosi-
kan dan tingkat kepuasan pegawai atas 
perencanaan karir yang telah disusun dan 
dilaksanakan.

Akses  informasi  teknis  tidak  berpe-
ngaruh secara signifikan, hal ini disebab-
kan jika pegawai diajak untuk ikut dalam 
mengambil keputusan, maka pegawai le-
bih  mementingkan  kepentingan  pribadi-
nya dari  pada kepentingan rumah sakit. 
Jika pimpinan tidak melaksanakan kepu-
tusan yang diusulkan pegawai maka pe-
gawai  tidak  akan  bekerja  dengan  baik. 
Jika  pegawai  diikutkan  dalam  pelatihan 
justru akan mengurangi jumlah karyawan 
yang ada di rumah sakit sehingga tugas 
untuk  melakukan  pekerjaan  sehari-hari 
tidak dapat dikerjakan dengan baik, hal ini 
karena relatif terbatasnya jumlah pegawai 
untuk masing-masing bidang tugas. Jika 
pimpinan ingin  mengajak pegawai  untuk 
mengambil keputusan, sebaiknya disosia-
lisasikan  terlebih  dahulu  hal-hal  yang 
akan didiskusikan dan tujuan yang diha-
rapkan dari  keputusan yang diambil  se-
hingga  pegawai  benar-benar  mengerti 
dan  dapat  berpartisipasai  dengan  baik 
dalam mengambil keputusan. Pelaksana-
an pelatihan jika ada sebaiknya tidak se-
cara serentak dalam jumlah yang banyak 
tetapi satu atau dua orang saja.

 Secara keseluruhan dapat disimpul-
kan ternyata praktek MSDM  belum dilak-
sanakan sesuai  dengan konsep MSDM, 
sehingga terlihat pimpinan kurang memi-
liki komitmen pada kualitas. Untuk itu per-
lu  adanya  keinginan  penuh  dari  pihak 
pimpinan  untuk  meningkatkan  kualitas 
terutama  melalui  aplikasi  praktek  dan 
fungsi  MSDM  karena rumah sakit  juga 
sangat  bertumpu  pada  layanan  sumber 
daya manusia.

PENUTUP
Ada pengaruh yang signifikan antara 

perencanaan karir, penilaian prestasi ker-
ja,  dan  dukungan  sosial  politik  tehadap 
komitmen  pimpinan  pada  kualitas,  se-
dang akses informasi teknis tidak berpe-
ngaruh secara signifikan terhadap komit-
men pimpinan pada kualitas.
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Koefisien  determinasi  (R2)  praktek 
MSDM  terhadap Komitmen pimpinan pa-
da kualitas sebesar 0,233 artinya 23,30%. 
Variasi komitmen pimpinan pada kualitas 
dijelaskan  oleh  variabel  penelitian  dan 
selebihnya  76,70%  dijelaskan  dengan 
variabel  lain.  Hubungan  praktek  MSDM 
dengan komitmen pimpinan pada kualitas 
0,4834 yakni hubungannya tidak kuat.

Tidak terjadi autokorelasi pada pene-
litian  ditunjukan  dengan  angka  DW  = 
1,654 dan Sig DW = 0,000

Pimpinan  sebaiknya  lebih  memper-
hatikan akses informasi teknis untuk me-
ningkatkan komitmen pimpinan pada kua-
litas.  Untuk  mencapai  hasil  kerja  yang 
berkualitas  pimpinan sebaiknya  mengin-
formasikan  berbagai  hal  yang  berkaitan 
dengan pekerjaan. Pimpinan mensosiali-
sasikan tujuan perusahaan dan menerima 
masukan dari bawahan dan mungkin ada 
beberapa  keputusan  yan  dapat  diambil 
secara demokratis.

Perencanaan karir sebaiknya dilaku-
kan  sesuai  dengan  prestasi  kerja  dan 
tidak semata-mata berdasar aturan.

Pimpinan  disamping  memberi  du-
kungan formal terhadap tugas juga diha-
rapkan  menumbuhkan  kreativitas  pega-
wai sehingga pegawai benar-benar dapat 
dilibatkan  dalam  perencanaan  dan 
pengambilan keputusan.
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