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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Pengaruh Kepuasan kerja dalam
meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada RSIA. Artha Mahinrus Medan. Kepuasan
kerja karyawan sangatlah penting bagi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan.
Karena keberhasilan suatu perusahaan bergantung pada sumber daya manusianya. Penelitian
ini dilakukan pada RSIA. Artha Mahinrus yang terletak di jln. Samanhudi no. 20 Medan. Pada
penelitian ini obyek penelitian dibatasi hanya terhadap variabel kepuasan kerja sebagai
variabel bebas dan variabel produktivitas kerja sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan
data dalam penelitian adalah dilakukan dengan membagikan angket atau kuesioner serta
metode analisis data dengan metode analisis regresi sederhana. Sampel yang diambil adalah
sebanyak 57 responden. Dalam penelitian ini variabel kepuasan kerja mampu menjelaskan
perubahan produktivitas kerja pada karyawan Medan sebesar 46,7 persen dan sisanya sebesar
53,3 persen dijelaskan oleh variabel lain seperti : motivasi kerja, pelatihan kerja, gaji, insentif
dan berbagai faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil
pengujian hipotesis dengan uji t diperoleh thitung variabel kepuasan kerja terhadap
produktivitas kerja sebesar 6,944 sedangkan ttabel sebesar 2,004 sehingga t hitung> t tabel
ditetapkan (6,944 > 2,004) bahwa Ha diterima dan Ho ditolak sehingga diambil kesimpulan
bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja. Disarankan kepada
RSIA. Artha Mahinrus Medan untuk mempertahankan dan meningkatkan lagi cara
mempengaruhi, mendorong dan menggerakkan karyawan dalam meningkatkan produktivitas
kerja karyawan.
Kata Kunci : Kepuasan kerja, Produktivitas Kerja
PENDAHULUAN
Sumber daya manusia (karyawan) pada
perusahaan merupakan sumber daya yang
harus selalu dievaluasi, karena merupakan
faktor kunci keberhasilan dan penentu
masa
depan
perusahaan.
Melalui
pengolaan sumber daya manusia yang baik
diharapkan
akan
mendukung
perkembangan rumah sakit manjadi lebih
pesat, namun sebaliknya jika sumber daya
manusia yang dimiliki tidak dikelola dengan
baik, pada akhirnya akan menghasilkan
karyawan yang kurang bermutu sehingga
perusahaan tidak akan dapat berkembang
dengan baik pula.
Manusia sebagai sumber daya organisasi
memiliki berbagai macam kebutuhan, yang
apabila terpenuhi memberikan motivasi

dan produktivitas kerja karyawan. Salah
satu tantangan dalam mengelola sumber
daya manusia yang berkaitan dengan
kebutuhan
para
karyawan
adalah
sebagaimana menciptakan kondisi dan
lingkungan kerja yang nyaman.
Para karyawan bekerja diperusahaan untuk
menyelesaikan berbagai tugas dan posisi
atau jabatan mereka. Untuk mencapai
tujuan ini, para karyawan dituntut untuk
memberikan yang terbaik bagi perusahaan.
Karyawan yang bekerja dengan baik
diharapkan bisa meningkatkan kinerja
rumah sakit secara keseluruhan yang pada
akhirnya
membawa
kesejahteraan
bersama dengan produktivitas yang tinggi.
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Seorang karyawan yang memiliki dedikasi
yang tinggi berupaya memprioritaskan apa
yang menjadi tugas dan tanggung
jawabnya. Karyawan ini bahkan rela
mengorbankan waktu pribadi dan lupa jam
pulang jam kantor atau diistilahkan sebagai
workaholic. Tipe-tipe karyawan ini
biasanya tidak lagi memandang pekerjaan
sebagai tugas, apalagi paksaan, melainkan
hobi. Karyawan ini memiliki perasaan puas
terhadap pekerjaan yang ia kerjakan, Ia
menyukai pekerjaan dan mulai nyaman
bekerja.
Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan
hal yang bersifat individual. Setiap
karyawan akan memiliki tingkat kepuasan
yang berbeda-beda dengan sistem nilainilai yang berlaku bagi karyawan tersebut.
Ini disebabkan karena adanya perbedaan
masing-masing karyawan. Oleh karena itu
pihak manajemen harus senantiasa
memonitor kepuasan kerja karyawan,
karena itu mempengaruhi tingkat absensi,
semangat kerja, keluhan-keluhan dan
masalah lainnya. Jadi semakin terciptanya
kepuasan kerja karyawan, maka akan
memudahkan pula suatu perusahaan untuk
terus berkibar.
Namun disisi lain, sering dijumpai
karyawan yang sangat bosan terhadap
pekerjaan, merasa tidak nyaman, tidak
menyukai
atau
kecewa
terhadap
pekerjaan, dan mempunyai perasaan relatif
lain. Tipe-tipe karyawan seperti ini
memandang bahwa pekerjaan yang
mereka kerjakan merupakan beban,
paksaan, dan kalau bisa berusaha
menghindarinya.
Kepuasan kerja karyawan bermanfaat bagi
peningkatan
kinerja, dedikasi, dan
kedisiplinan karyawan, karena kepuasan
kerja merupakan sikap emosional yang
menyenangkan dalam pekerjaan. Sikap ini
dapat dicerminkan oleh moral kerja,
kedisiplinan dan prestasi kerja. Sikap
ketidakpuasan kerja akan dapat berakibat
pada produktivitas, kedisiplinan karyawan

menjadi menurun, yang pada akhirnya
mengganggu jalannya organisasi itu secara
keseluruhan.
Pentingnya
produktivitas
dalam
peningkatan kegiatan organisasi telah
disadari oleh pimpinan dan karyawannya,
melalui berbagai perbaikan kerja dengan
harapan tercapai produktivitas yang tinggi.
Sebagai tempat penelitian adalah Rumah
Sakit Ibu dan Anak Artha Mahinrus Medan
seperti peneliti yang telah amati pada
bulan desember tahun 2015, peneliti
merasa bahwa karyawan kurang mencintai
pekerjaanya, karyawan masih ada yang
terlambat masuk, hubungan antara atasan
dan karyawan masih kurang baik dan
karyawan masih suka mengeluh ketika
sedang bekerja.
Dari uraian diatas, kepuasan kerja
karyawan menjadi hal yang penting untuk
diteliti. Untuk itu peneliti tertarik untuk
mengambil judul “Analisis Pengaruh
Kepuasan Kerja Karyawan Terhadap
Produktivitas Kerja Pada Rumah Sakit Ibu
dan Anak Artha Mahinrus Medan”
Masalah
Adapun masalah yang di ajukan dalam
penelitian ini adalah Apakah Kepuasan
Kerja berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap Produktivitas Kerja
pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Artha
Mahinrus Medan?
Tujuan Penelitian
1. Untuk
mengetahui
Analisis
Pengaruh Kepuasan kerja terhadap
produktivitas kerja pada Rumah
Sakit Ibu dan Anak Artha Mahinrus
Medan
Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bukti empiris untuk penelitian dimasa
yang akan dating,maupun pembanding
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bagi peneliti yang melakukan penelitian
yang sama. Penelitian ini juga
diharapkan dapat digunakan sebagai
salah satu referensi dalam bidang ilmu
manajemen sumber daya manusia yang
terkait dengan kepuasan kerja dan
produktivitas kerja.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan pertimbangan bagi pihak
manajemen RSIA Artha Mahinrus
Medan dalam membuat kebijakan
sumber daya manusia terutama yang
berkaitan dengan kepuasan kerja dan
produktivitas kerja.

mempelajari tentang sumber daya manusia
di dalam organisasi dan perusahaan”.

STUDI KEPUSTAKAAN
Pengertian Manajemen Sumber Daya
Manusia
Manusia sebagai tenaga kerja merupakan
asset terpenting disetiap perusahaan,
karena manusia yang menentukan peranan
sumber daya manusia lainnya yang diikut
sertakan
dalam
proses
produksi.
Manajemen sumber daya manusia
merupakan bagian dari manajemen,
dimana manajemen sumber daya manusia
dalam hubungan kerjanya beserta tugastugasnya, sehingga manajemen sumber
daya
manusia
diartikan
sebagai
pendayagunaan penelitian, pemberian
balas jasa, dan pengolahan setiap-setiap
individu anggota organisasi.

Seperti ilmu lain yang menyangkut
manusia, tidak ada suatu defenisi yang
diterima secara universal mengenai
sumber daya manusia. Masing-masing para
ahli dan Peneliti buku memberikan definisi
yang berbeda satu sama yang lainnya. Akan
tetapi
pada
dasarnya
penekanan
manajemen sumber daya manusia adalah
sama
yaitu
mengelolah
manusia.
Manajemen sumber daya manusia kalau
dibedakan akan menjadi dua pengertian
utama, yaitu Manajemen yang berasal dari
kata to manage yang artinya mengurus,
mengatur, melaksanakan dan mengelola.
Manajemen sumber daya manusia atau
sering juga disebut personel management,
manajemen
kepegawaian,
atau
manajemen personalia, adalah beberapa
yang sama istilahnya, yaitu merupakan
anak atau cabang dari pada manajemen.
Sering diungkapkan manajemen sebagai
hasil yang diperoleh melalui orang lain,
dana arena sumber daya merupakan salah
satu cabangnya, maka iapun mempunyai
sasaran yang sama dengan manajemen,
dengan tekanan utama terpeliharanya
hubungan manusia yang baik antar individu
dan bahwa setiap individu memberi
kontribusinya
yang
optimal
dalam
pencapaian tujuan organisasi.

Sebelum
membahas
pengertian
manajemen sumber daya manusia ada
baiknya menelaah beberapa defenisi
tentang manajemen terlebih dahulu.
Manajemen telah banyak disebut sebagai
seni untuk menyelesaikan pekerjaan
melalui orang lain. Manajemen memang
dapat mempunyai pengertian lebih luas
dari pada itu, tetapi defenisi diatas
memberikan kenyataan kepada kita
terutama mengelola sumber daya manusia
bukan material atau financial.
Siagian sondang (2008:3) menjelaskan
“Manajemen sumber daya manusia adalah
suatu cabang dari ilmu manajemen yang

Manajemen sumber daya manusia terdiri
dari dua defenisi yang digabungkan
menjadi satu yaitu manajemen dan sumber
daya manusia. Manajemen berarti fungsi,
peranan
maupun
keterampilan.
Manajemen sebagai fungsi meliputi usaha
perencanaan,
pengorganisasian,
pengarahan,
pengkoordinasian
dan
pengawasan. Manajemen sebagai peranan
adalah antar pribadi pemberi informasi dan
pengambil keputusan.

Menyadari manfaat dan pentingnya
peranan unsur dengan segala keinginan,
cita-cita dan harapannya, baik dalam arti
fisik maupun dalam arti mental spritual,
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maka muncullah salah satu cabang dari
ilmu manajemen sumber daya manusia.
Cabang ilmu manajemen itu khusus
membicarakan masalah kepegawaian
(manusia) di dalam suatu lembaga atau
organisasi perusahaan. Hal ini disebabkan
karena sedemikian pentingnya peranan
pegawai (manusia) di dalam perusahaan
sehingga menuntut keharusan bagi
perusahaan untuk memanfaatkan atau
memberdayagunakan manusia itu secara
efektif dan efesien. Manajemen sumber
daya dalam penggunaanya yang seksama
dibatasi pada kegiatan-kegiatan majikan
yang berhubungan dengan pegawai
sebagai individu. Dengan demikian
manajemen sumber daya manusia
menunjukkan kegiatan-kegiatan seperti :
seleksi, latihan/pendidikan, penilaian,
kecakapan pegawai dan pemberian
petunjuk
bilamana
kegiatan-kegiatan
tersebut tidak dilaksanakan dengan baik,
maka dapat menimbulkan kesulitan dalam
pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.
Sebagaimana yang telah ditetapkan atau
yang kita ketahui bahwa tugas dan ruang
lingkup manajemen sumber daya manusia
sangat luas, penempatan tenaga kerja
secara baik sesuai dengan ungkapan yang
terkenal “ The right man on the right
place”.
Berikut ini terdapat paling tidak tiga
pespektif utama dalam pengertian
manajemen sumber daya manusia, berikut
ini diberikan beberapa kutipan dari para
ahli.
Menurut
Soekidjom
Notoadmodjo
(2008:43) “ Manajemen Sumber Daya
Manusia adalah pengembangan dan
pemanfaatan pegawai bagi pencapaian
yang efektif mengenai sasaran dan tujuan
individu, organisasi dan masyarakat
nasional dan internasional”.
Sedangkan pengertian manajemen sumber
daya manusia dalam pengertian perspektif

mikro menurut Soekidjom Notoadmojo
(2008:66)
adalah
“Perencanaan,
pengorganisasian,
pengarahan
dan
pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan,
pengembangan, pemberian kompensasi,
pengintegrasian,
pemeliharaan
dan
pelepasan sumber daya manusia agar
tercapai
beberapa
tujuan
individu,organisasi dan masyarakat”.
Adapun pengertian Manajemen Personalia
menurut Soekidjom Natoatmojo (2008:84)
adalah “Manajemen personalia adalah
sebagai suatu seni untuk melaksanakan
antara
lain,
perencanaan,
pengorganisasian, pengawasan sehingga
efektivitas
dan
efisiensi
bagian
kepegawaian
dapat
ditingkatkan
semaksimal mungkin dalam pencapaian
tujuan”.
Dari defenisi di atas manajemen personalia
dapat disimpulkan sebagai perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, pemberian
imbalan
jasa,
pengintegrasian
dan
memelihara atau memperbaiki tenaga
kerja untuk mencapai tujuan pokok dari
organisasi.
Pengertian Kepuasan Kerja
Suwatno (2011:130) menyatakan bahwa
“kepuasan kerja adalah cara individu
merasakan pekerjaannya yang dihasilkan
dari sikap individu tersebut terhadap
berbagai aspek yang terkandung di dalam
pekerjaan”.
Luthans (2006:244) menyatakan bahwa
“kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi
karyawan mengenai seberapa baik
pekerjaan mereka memberikan hal yang
dianggap penting”.
Robins dan Judge (2008:89) menyatakan
“kepuasan kerja
merupakan
suatu
perasaan positif tentang pekerjaan
seseorang yang merupakan hasil dari
evaluasi karakteristinya”.
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Robbins dan Judge (2011:202) memberikan
defenisi “kepuasan kerja sebagai perasaan
positif tentang pekerjaan sebagai hasil
evaluasi dan karakteristiknya. Pekerjaan
memerlukan interaksi dengan rekan
sekerja dan atasan,mengikuti aturan dan
kebijakan
organisasional,
memenuhi
standar kerja”.
Handoko (2007:193) menyatakan kepuasan
kerja adalah “keadaan emosional yang
menyenangkan atau tidak menyenangkan
dimana para karyawan memandang
pekerjaan mereka”.
Berdasarkan teori-teori tersebut dapat
dinyatakan
bahwa
kepuasan
kerja
merupakan perasaan puas individu karena
harapan sesuai dengan kenyataan yang
diperoleh di tempat kerja baik dalam hal
beban kerja, lingkungan, kondisi kerja, dan
hubungan dengan rekan kerja ataupun
dengan atasan.
Dimensi Kepuasan Kerja
Suwatno
dan
Priansa
(2011:56)
menyatakan bahwa “kepuasan kerja sulit
didefenisikan karena rasa puas itu bukan
keadaan yang tetap melainkan dapat
dipengaruhi dan diubah oleh kekuatankekuatan baik dari dalam maupun dari luar
lingkungan kerja”.
Robbins dan Judge (2008:110) menyatakan
bahwa “kepuasan kerja dapat diukur
dengan kepuasan terhadap beban kerja,
kompensasi, promosi, pengawasan dan
rekan kerja”.
Hasibuan (2009:92) Faktor-faktor yang
mempengaruhi kepuasan kerja antara lain :
1. balas jasa yang adil dan layak,
2. komunikasi yang tepat sesuai
keahlian,
3. berat ringannya pekerjaan,
4. suasana dan lingkungan kerja,
5. peralatan
yang
menunjang
pelaksanaan pekerjaan,
6. sikap
pimpinan
dalam
kepemimpinannya dan sikap
pekerjaan

Pentingnya Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja nampak dalam sikap positif
karyawan terhadap pekerjaanya dan segala
sesuatu yang dihadapi di lingkungan
kerjanya.
Menurut Handoko (2006:193) “kepuasan
kerja juga merupakan salah satu variabel
yang mempengaruhi prestasi kerja atau
produktivitas para karyawan selain
motivasi, tingkat stress, kondisi fisik
pekerjaan, kompensasi dan aspek –aspek
ekonomis, teknis serta keprilakuan
lainnya”.
Selain itu kepuasan kerja berperan penting
dalam kemampuan perusahaan untuk
menarik dan memelihara karyawan yang
berkualitas. Kepuasan kerja juga dapat
berfungsi untuk meningkatkan semangat
kerja karyawan, menurunkan tingkat
absensi,
meningkatkan
produktivitas,
meningkatkan loyalitas karyawan dan
mempertahankan karyawan untuk tetap
bekerja di perusahaan terutama karyawan
ahli/professional yang sangat besar
peranannya
dalam
pengoperasian
perusahaan. Sebaliknya, apabila para
karyawan tidak memperoleh kepuasan
kerja maka konsekuensi-konsekuensi yang
harus dihadapi perusahaan adalah
kemangkiran, kelambanan, perputaran
kerja, pengunduran diri lebih awal, aktif
dalam
serikat
kerja,
terganggunya
kesehatan fisik dan mental para
karyawannya.
Oleh karena itu kepuasan kerja mempunyai
arti penting baik bagi karyawan maupun
perusahaan, terutama karena menciptakan
keadaan positif di dalam lingkungan kerja
atau perusahaan.
Pengertian Produktivitas Kerja
Sedarmayanti
(2009:56)
menyatakan
“bahwa Produktivitas adalah sikap mental
yang
mempunyai
semangat
untuk
melakukan peningkatan perbaikan”.
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Menurut Gasperz (2000:18) “Produktivitas
dapat diartikan sebagai kemampuan
seperangkat sumber-sumber ekonomi
untuk menghasilkan sesuatu yang diartikan
juga sebagai pengorbanan (input) dengan
penghasilan (output). Apabila ukuran
keberhasilan produksi hanya dipandang
satu sisi output, maka produktivitas
dipandang dari dua sisi sekaligus yaitu sisi
input dan sisi output”.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
produktivitas berkaitan dengan efisiensi
penggunaan input untuk memproduksi
barang atau jasa sebagai konsep
pemenuhan kebutuhan manusia atau
sering juga disebut sebagai sikap mental
yang selalu memiliki pandangan bahwa
mutu kehidupan hari ini harus lebih baik
pada hari kemarin dan esok harus lebih
baik dari hari ini.
Ahyari (2008:11) menyatakan “di dalam
perusahaan,
produktivitas
dapat
dipergunakan sebagai alat pengukur
efektivitas dari penggunaan input atau
penggunaan peralatan (sarana atau
fasilitas) produksi dalam perusahaan yang
bersangkutan”.
Menurut Klingner dan Nanbaldian yang
dikutip oleh Faustino Cardoso Gomes
(2006:160),
menyatakan
“bahwa
produktivitas merupakan fungsi perbaikan
dari usaha karyawan, yang didukung
dengan motivasi yang tinggi, dengan
kemampuan karyawan yang diperoleh
melalui latihan-latihan, produktivitas yang
meningkat, berarti performasi yang baik,
akan menjadi motivasi pekerja pada tahap
berikutnya”.
Dari
beberapa
pengertian-pengetian
tersebut Peneliti menyimpulkan bahwa
produktivitas mengandung pengertian
“Sikap mental yang selalu mempunyai
pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini
harus lebih baik dari hari kemarin dan hari
esok lebih dari hari ini”.

Meningkatnya
produktivitas
bagi
perusahaan mempunyai manfaat sebagai
berikut:
a. Menunjang
kelestarian
dan
perkembangan perusahaan karena
dengan peningkatan produktivitas,
perusahaan
akan
memperoleh
keuntungan untuk insvestasi baru
b. Meningkatkan standart hidup dan
martababat karyawan beserta keluarga
c. Menunjang terwujudnya hubungan
kerja yang lebih baik.
Sedangkan
pada
tingkat
individu
meningkatnya produktivitas berarti :
a. Meningkatnya pendapatan dan jaminan
sosial lainnya. Hal tersebut akan
memperbesar kemampuan (daya) untuk
membeli barang dan jasa ataupun
keperluan hidup sehari-hari dengan
demikian kesejahteraan akan lebih baik.
Dari
segi
lain,
meningkatnya
pendapatan tersebut dapat ditabung
yang nantinya bermanfaat untuk
investasi.
b. Meningkatnya hakekat dan martabat
serta penyaluran terhadap potensi
individu
c. Meningkatnya keinginan berprestasi
dan motivasi kerja.
Teori-teori Produktivitas
Menurut Sinungan (2006:18) Telah
dinyatakan bahwa produktivitas kerja
adalah interaksi terpadu antara tiga faktor
yang
mendasar,
yaitu:
Investasi,
Manajemen, Tenaga kerja.
a. Investasi
Komponen pokok dari investasi adalah
modal, karena modal merupakan
landasan gerak suatu usaha, namun
modal saja tidaklah cukup, untuk itu
harus ditambah dengan komponen
teknologi. Untuk berkembang menjadi
bangsa yang maju kita harus dapat
menguasai
teknologi,
terutama
teknologi yang bisa memberi dukungan
kepada
kemajuan
pembangunan
nasional, di tingkat mikro tentunya
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teknologi yang mampu mendukung
kemajuan usaha atau perusahaan.
b. Manajemen
Kelompok komponen dalam organisasi
bertugas pokok menggerakkan orang
yang lain untuk bekerja sedemikian
rupa sehingga tujuan tercapai dengan
baik.
Hal-hal
yang
kita
hadapi
dalam
manajemen, terutama dalam organisasi
modern, ialah semakin cepatnya cara kerja
sebagai pengaruh langsung dari kemajuankemajuan yang diperoleh dalam bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi yang
mempengaruhi seluruh aspek organisasi
seperti proses distribusi, pemasaran dan
lain-lain. Kemajuan teknologi yang berjalan
cepat maka harus diimbangi dengan proses
yang
terus
menerus
melalui
pengembangan sumber daya manusia,
yakni
melalui
pendidikan
dan
pengembangan. Dari pendidikan, latihan
dan pengembangan tersebut akan
menghasilkan tenaga skill yang menguasai
aspek-aspek teknis dan aspek-aspek
manajerial.
1. Technical Skill
Tenaga kerja yang mempunyai
kualifikasi tertentu, terampil dan ahli
di bidang teknis.
2. Managerial Skiil
Kemampuan dan ketrampilan dalam
bidang manajemen tertentu, mampu
mengadakan
atau
melakukan
kegiatan-kegiatan analisa kuantitatif
dan kualitatif dalam memecahkan
masalah-masalahnya yang dihadapi
organisasi.
c. Tenaga kerja
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam
kaitannya dengan faktor-faktor tenaga
kerja ini adalah:
1. Motivasi pengabdian, disiplin, etos
kerja produktivitasnya, dan masa
depannya.
2. Hubungan industrial yang serasi dan
harmonis
dalam
suasana
keterbukaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa meskipun ada sejumlah perbedaan
mengenai
definisi
produktivitas,
tergantung pada keadaan yang nyata dan
tujuan-tujuan yang ada.
Hipotesis
Menurut
Sulistyo
(2010:18)
mengatakan bahwa “Hipotesis adalah
jawaban sementara tentang rumusan
masalah penelitian yang belum dibuktikan
kebenarannya”.
Berdasarkan latar belakang dan tujuan
penelitian, maka perumusan hipotetis
dalam penelitian ini adalah :
Kepuasan kerja berpengaruh secara positif
dan signifkan terhadap Produktivitas kerja
pada RSIA. Artha Mahinrus Medan.
METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Populasi adalah totalitas dari semua obyek
atau individu yang memliki karakteristik
tertentu, jelas dan lengkap yang akan
diteliti (Hasan, 2006:84). Populasi seluruh
karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Artha
Mahinrus Medan yang sudah bekerja lebih
dari 2 tahun sebanyak 130 orang.
Sampel adalah sub kelompok atau
sebagian
dari
populasi,
dengan
mempelajari sampel, peneliti akan mampu
menarik
kesimpulan
yang
dapat
digeneralisasikan
terhadap
populasi
penelitian (Sekaran, 2006:98). Rumus
Slovin (Umar, 2010:65) digunakan untuk
menentukan jumlah sampel penelitian :
n=
Dimana :
n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
e = kelonggaran ketidaktelitian karena
kesalahan pengambilan sampel yang dapat
ditoleransi, misalnya 10%.
Berdasarkan rumus Slovin, maka
jumlah sampel dengan menggunakan taraf
kesalahan 10% adalah sebagai berikut :
n=
( , )
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n=

,

n = 56,5 dibulatkan menjadi 57
berdasarkan perhitungan rumus
Slovin ditentukan jumlah sampelnya adalah
57 orang. Ini berarti bahwa jumlah anggota
sampel atau besarnya sampel yang
ditetapkan adalah 57 responden.
Metode Pengumpulan Data
a. Kepustakaan
Kepustakaan
adalah
teknik
pengumpulan data dengan mengadakan
studi penelaahan tehadap buku-buku,
literatur-literatur, catata-catatan, dan
laporan-laporan yang ada hubungannya
dengan masalah yang dipecahkan (Nazir,
2009:111).
Sumber-sumber kepustakaan dapat
diperoleh dari : buku, jurnal, majalah, hasilhasil penelitian dan sumber-sumber
lainnya yang sesuai (internet, Koran).
b. Observasi ( Pengamatan)
Dengan mengumpulkan data secara
langsung serta mencatat fenomena di
lokasi penelitian. Data yang diperoleh
antara lain : cara kerja, cara melayani
pasien, dan tingkah laku karyawan.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah data mengenai
hal-hal atau variabel yang berupa catatan,
teranskrip, buku, suratkabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, dan sebagainya
(Arikunto, 2002:206).
Dalam penelitian ini data yang
diambil dari metode dokumentasi antara
lain:sejarah
perkembangan
perusahaan,struktur
organisasi
perusahaan,tugas dan wewenang dari
setiap personil,jumlah seluruh karyawan.
d. Angket
Angket
atau
kuisioner
menggunakan jenis pertanyaan tertutup
kepada karyawan Rumah Sakit Ibu dan
Anak Artha Mahinrus Medan dengan
menggunakan skala likert.
Metode
Analisis Data dan Uji
Hipotesis
Uji Validitas Data
Validitas adalah suatu ukuran yang
menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan
atau kesahan sesuatu instumen (Arikunto,

2007:144). Sebuah validitas dikatakan valid
jika mampu megukur apa yang diinginkan
dan dapat mengungkapkan data dari
variabel yang diteliti secara tepat. Besar
tidaknya validitas instrument menunjukkan
sejauh mana data terkumpul tidak
menyimpang dari gambaran tentang
variabel yang dimaksud. Secara statistik, uji
validitas instrumen menunjukkan sejauh
mana data terkumpul tidak menyimpang
dari gambaran tentang variabel yang
dimaksud. Secara statistic, uji validitas
dilakukan dengan teknik product moment,
(Arikunto, 2007:46). Rumusan korelasi
product moment dapat dilihat sebagai
berikut :
∑
∑ ∑
rxy =
(∑ )
√{ ∑

(∑

)}{ ∑

}

keterangan :
rxy
: Koefisien Korelasi
n
: Jumlah responden
X
: Nilai Per Butir
Y
: Total Nilai Kuisioner Masing-masing
Responden
Sebuah data dapat dikatak valid,
apabila validitas tersebut harus mencapai
≥0,30 maka data tersebut dapat dikatakan
valid (Sugyono, dkk, 2009 :233).
Uji Reliabilitas Data
Uji reliabilitas dimaksudkan untuk
mengetahui apakah kuisioner dapat
dipakai berulang-ulang (Umar, 2010:87).
kuisioner yang sudah lolos ujilah yang
dapat dipakai untuk diisi data dari
responden. Untuk mengetahui apakah alat
ukur reliable atau tidak, maka digunakan
metode Alpha croncbach, dimana metode
ini
digunakan
untuk
menentukan
reliabilitas setiap butir pertanyaan. Suatu
instrument dinyatakan reliable apabila
Alpha croncbach ≥ 0,60 dan tidak reliable
apabila Alpha croncbach ˂ 0,60 (sekaran,
2006:71). Untuk dapat mencari reliabilitas
maka dapat digunakan rumus cronbach
alpha. Rumusnya dapat dilihat sebagai
berikut :
r11=

(

)

1−

∑

keteranngan :
r11 :Reliabilitas Instrumen
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k
Pertanyaan
∑𝜎

:Banyaknya Butir
∑σ : Jumlah Varians Butir
:Varians Total

Uji Normalitas
Uji ini dilakukan untuk menguji
apakah dalam model regresi variable
independen, variabel dependen atau
keduanya mempunyai distribusi data
yangnormal atau tidak (Gujarati, 2007 :90).
Uji yang dipakai adalah KolmogorovSmirnov. Kriteria uji normalitas :
Ho = Data residual berdistribusi
normal
Ha
= Data residual tidak
berdistribusi normal
Analisis Regresi Linear Sederhana
Analisis regresi sederhana adalah
sebuah pendekatan yang digunakan untuk
mendefenisikan hubungan linear antara
satu variabel predictor (X) dan satu variabel
respon (Y). Untuk menguji hipotesis dalam
penelitian ini digunakan analisis regresi
linear sederhana.
Adapun rumus yang digunakan adalah : Y =
a+bX+e
Dimana :
Y = Variabel Response atau
Variabel akibat (dependent)
X = Variabel predictor atau Variabel
faktor penyebab (independent)
a = Konstanta
b = Koefisien regresi
e = Error
nilai-nilai a dan b dapat dihitung dengan
menggunakan Rumus dibawah ini:
a=
b=

(∑ 𝒀)(∑ 𝑿𝟐 ) (∑ 𝑿)(∑ 𝑿𝒀)

𝟐
𝒏 ∑ 𝑿𝟐 –(∑ 𝑿)
𝒏 ∑ 𝑿𝒀 ∑ 𝑿 ∑ 𝒀
𝟐
𝒏 ∑ 𝑿𝟐 –(∑ 𝑿)

Uji Hipotesis
1. Uji t (uji secara parsial)
Uji t bertujuan untuk melihat
pengaruh variabel bebas yaitu kepuasan
kerja karyawan secara parsial terhadap
produktivitas kerja karyawan pada RSIA
Artha Mahinrus Medan.
Kriteria pengujian hipotesis secara
parsial adalah sebagai berikut:

Ho : b = 0 (artinya kepuasan secara
positif dan signifikan
tidak berpengaruh
terhadap
produktivitas kerja
karyawan pada RSIA
Artha
Mahinrus
Medan).
Ha : b ≠ 0 (artinya kepuasan secara
positif dan signifikan
berpengaruh
terhadap
produktivitas kerja
pada RSIA Artha
Mahinrus Medan).
Nilai thitung akan dibandingkan
dengan
ttabel. Kriteria
pengambilan
keputusannya adalah:
Ho diterima jika -t tabel ≤ thitung ≤ ttabel
pada α= 5%
Ho ditolak (H1 diterima) jika thitung ˂ttabel atau thitung > ttabel pada α= 5%
2. Uji determinasi (R2)
Identifikasi koefisien determinan
ditujukan untuk mengetahui seberapa
besar
kemampuan
model
dalam
menerangkan variabel terikat. Jika
koefisien determinan (R2) semakin besar
atau mendekati satu, maka dapat
dikatakan bahwa kemampuan variabel
bebas (X) adalah besar terhadap variabel
terikat (Y). Hal ini berarti model yang
digunakan
semakin
kuat
untuk
menerangkan pengaruh variabel bebas
yang diteliti terhadap variabel terikat.
Sebaliknya jika koefisien determinan (R)
semakin kecil atau mendekati nol maka
dapat dikatakan bahwa kemampuan
variabel bebas (X) terhadap pariabel terikat
(Y) semakin kecil. Hal ini berarti model
yang digunakan tidak cukup kuat untuk
menerangkan pengaruh variabel bebas
yang diteliti terhadap variabel terikat.
Adapun rumus yang digunakan
adalah : Kd = rs2 x 100%
Dimana :
Kd : Koefisien determinasi
rs : Koefisien korelasi
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PEMBAHASAN
Uji Validitas
Uji validitas data dilakukan untuk
menguji
keakuratan
pertanyaanpertanyaan yang digunakan dalam suatu
instrumen dalam pengukuran variabel. Uji
validitas adak baiknya dilakukan pada
setiap item pertanyaan. Hasil r hitung
dibandingkan dengan r tabel dimana df = n
– 2 (degree of freedom) dengan taraf
signifikan 5%. Jika r tabel < r hitung maka
valid.
Df = n-2 = 57-2 = 55, maka r tabel =
0,261 pada taraf signifkan 5%.
Dengan demikian jika suatu item
pertanyaan mempunyai nilai item-total
korelasi atau koefisien validitas > r tabel =
0,261 maka item pertanyaan tersebut
dinyatakan valid, sebaliknya jika suatu item
pertanyaan mempunyai nilai item-total
correlation atau koefisien atau koefisien
validitas < r tabel = 0,261 maka item
pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid
sehingga item pertanyaan tersebut tidak
layak digunakan dalam kuesioner.
Tabel: Uji Validitas Variabel X
Item Corrected
r tabel Keterangan
Item-total
Correlation
1
0,438
0,261
Valid
2
0,486
0,261
Valid
3
0,591
0,261
Valid
4
0,525
0,261
Valid
5
0,563
0,261
Valid
6
0,578
0,261
Valid
7
0,393
0,261
Valid
8
0,612
0,261
Valid
9
0,307
0,261
Valid
10
0,344
0,261
Valid
Sumber : Olahan Data SPSS
Setelah dilakukan uji validitas pada
variabel X (kepuasan kerja) item
pernyataan sebanyak 10 semua dinyatakan
valid karena memiliki nilai corrected itemtotal > 0,261

Tabel : Uji Validitas Variabel Y
Item Corrected
r tabel Keterangan
Item-total
Correlation
1
0,394
0,261
Valid
2
0,317
0,261
Valid
3
0,557
0,261
Valid
4
0,535
0,261
Valid
5
0,676
0,261
Valid
6
0,497
0,261
Valid
7
0,307
0,261
Valid
8
0,344
0,261
Valid
Sumber : Hasil Olahan SPSS
Setelah dilakukan uji validitas pada
variabel Y (produktivitas kerja) item
pernyataan sebanyak 8 semua dinyatakan
valid karena memiliki nilai corrected itemtotal >0,261.
Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan dengan uji
Alpha Cronbach. Apabila nilai Alpha
Cronbach lebih besar dari 0,6 maka dapat
dikatakan reliabel atau dapat dianalisis
lebih lanjut. Uji reliabilitas dilakukan pada
kedua variabel yaitu variabel dependen
dan variabel independeDalam penelitian
ini, pengolahan data untuk reliabilitas
dilakukan dalam bentuk kuisioner yang
terdiri dari 10 item pernyatan untuk
variabel kepuasan kerja (X) dan 8 item
pernyataan untuk variabel produktivitas
kerja (Y). Kuesioner yang digunakan dalam
penelitian ini terlebih dahulu diuji validitas
dan reliabiltas sebelum digunakan sebagai
alat pengumpul data. Hal ini dilakukan agar
kuisioner yang digunakan terbukti dan
berkualitas
Reliability Statistics
Cronbach's
N of Items
Alpha
,635

10

Tabel : Hasil Uji Reliabilitas Variabel X
Sumber : Hasil Olahan SPSS
Setelah dilakukan pengujian, dapat
diketahui nilai reliabilitas untuk variabel X
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(Kepuasan Kerja) adalah 0,635 > 0,6 maka
variabel X reliabel.

berbentuk lonceng yang artinya adalah
data berdistribusi normal.

Tabel: Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
,614

8

Sumber : Hasil Olahan SPSS
Sedangkan untuk Variabel Y (Produktivitas
Kerja) nilai Alpha Cronbach adalah 0,614 >
0,6 maka Variabel Y reliabel.
Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan salah satu uji
persyaratan yang harus dipenuhi dalam
penggunaan analisis parametris yang
bertujuan untuk megetahui apakah dalam
model regresi, variabel pengganggu atau
residual memiliki distribusi normal atau
tidak. Beberapa metode uji normalitas
yaitu dengan melihat penyebaran data
pada sumber diagonal pada grafik
Histogram disertai dengan Normal P-P Plot
of regression standardized residual.
Uji normalitas residual dengan metode
grafik yaitu dengan melihat penyebaran
data pada sumber diagonal pada grafik
Normal P-P Plot of regression standardized
residual. Sebagai dasar pengambilan
keputusannya, jika titik-titik menyebar
sekitar garis dan mengikuti garis diagonal
maka nilai residual tersebut telah normal.

Gambar : Grafik Histogram
Sumber : Hasil Olahan SPSS
Dari
gambar
dimana
grafik
histogram memberikan pola distribusi yang

Gambar : Grafik P-P Plot
Sumber : Hasil Olahan SPSS
Selanjutnya pada gambar 4.3 P-P plot
tersebut dapat diketahui bahwa titik-titik
menyebar sekitar garis dan mengikuti garis
diagonal maka nilai residual tersebut telah
normal.
Pengujian Hipotesis
Analisis Regresi Linear Sederhana
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh
kepemimpinan
terhadap
efektifitas kerja. Oleh karena itu analisis
regresi yang digunakan adalah analisis
regresi linear sederhana.
Adapun bentuk persamaan umum regresi
linear sederhana adalah sebagai berikut :Y
= a + bX + e
Dimana :
a : Konstanta
b : Koefisien regresi
X : Variabel Independen (Kepuasan Kerja)
Y : Variabel Dependen (Produktivitas Kerja)
e : error
Analisis hasil penelitian mengenai Analisis
Pengaruh Kepuasan kerja terhadap
produktivitas kerja RSIAArtha Mahinrus
Medan dianalisis dengan menggunakan
metode kuantitatif. Pengujian ini dilakukan
untuk mengetahui apakah model regresi
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yang digunakan dalam menerangkan
variabel bebeas (X) terhadap variabel
terikat (Y) dengan cara menguji kemaknaan
dari koefisien regresinya.
Berdasarkan perhitungan dengan bantuan
program SPSS 20.0 for windows diperoleh
hasil sebagai berikut :
Tabel: Uji Regresi Linear Sederhana
Model

(Constan
t)
1
Kepuasa
n Kerja

Coefficientsa
Unstandardize Standardize
d Coefficients
d
Coefficients
B
Std.
Beta
Error
8,936 3,313
,583

,084

,684

t

2,69
7
6,94
4

Secara statistik, hipotesis yang diuji dalam
pengambilan keputusan penerimaan atau
penolakan hipotesis ditulis sebagai berikut:
Ho : b = 0, artinya tidak terdapat pengaruh
secara positif dan signifikan
antara Kepuasan Kerja (X) dan
Produktivitas Kerja (Y)
Ha : b ≠ 0, artinya terdapat pengaruh
secara positif dan signifikan
antara Kepuasan Kerja (X) dan
Produktivitas Kerja (Y)

Sig.

,00
9
,00
0

a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja

Sumber : Hasil Olahan SPSS
Hasil analisis regresi linear sederhana tabel
4.10 diperoleh persamaan sebagai berikut
:Y = a + bX
Y = 8,936 + 0,583X
Dimana :
Y = Produktivitas Kerja
X = Kepuasan Kerja
Berdasarkan persamaan tersebut dapat
diketahui bahwa :
1. Konstanta (a) = 8,936 menunjukkan
nilai konstan, jika nilai variabel
bebas (kepuasan kerja) = 0 maka
produktivitas kerja (Y) tetap
sebesar 8,936
2. Koefisien variabel kepuasan kerja
memiliki pengaruh sebesar 0,583
terhadap variabel produktivitas
kerja (Y), artinya jika variabel
kepuasan
kerja
ditingkatkan
sebesar
satu
satuan
maka
produktivitas kerja akan meningkat
sebesar 0,583
Hasil Uji t (Uji Parsial)
Uji t bertujuan untuk menguji apakah
variabel bebas berdampak pada variabel
tidak bebas. Pengujian ini dilakukan
dengan asumsi bahwa variabel-variabel lain
adalah nol.

Hasil uji t menunjukkan seberapa besar
hubungan dan pengaruh variabel Kepuasan
Kerja (X) terhadap variabel Produktivitas
Kerja (Y) pada RSIA Artha Mahinrus Medan.
Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel : Hasil Uji t (Uji Parsial)
a

Coefficients
Model
Unstandard Standardi t
ized
zed
Coefficients Coefficie
nts
B
Std.
Beta
Erro
r
(Consta 8,93 3,31
2,6
nt)
6
3
97
1 Kepuas
6,9
an
,583 ,084
,684
44
Kerja
a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja

Sig
.

,0
09
,0
00

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan tabel hasil uji t diatas, maka
diketahui bahwa :
1) Menentukan Hipotesis
Ho : tidak ada pengaruh secara
positif dan signifikan antara
kepuasan kerja dengan
produktivitas kerja
Ha : ada pengaruh secara positif
dan
signifikan
antara
kepuasan kerja dengan
produktivitas kerja
2) Menentukan tingkat signifikansi
Tingkat signifikansi menggunakan α =
5% (signifikansi 5% atau 0,05 adalah
ukuran standar yang sering digunakan
dalam penelitian)
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3) Menentukan t hitung
Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh t
hitung sebesar 6,944
4) Menentukan t tabel
Tabel distribusi t dicari pada α = 5%
dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 =
54 hasil diperoleh untuk t tabel sebesar
2,004
5) Kriteria Pengujian
Ho diterima jika t tabel < t hitung
Ho ditolak jika t hitung > t tabel
6) Membandingkan t hitung dengan t
tabel
Nilai t hitung > t tabel = 6,944> 2,004
(nilai sign 0,000 < 0,05) maka Ho
ditolak dan Ha diterima artinya bahwa
ada pengaruh secara signifikan antara
kepuasan kerja dengan produktivitas
kerja. Jadi dalam kasus ini dapat
disimpulkan bahwa kepuasan kerja
berpengaruh
siginifikan
terhadap
produktivitas kerja pada RSIA Artha
Mahinrus Medan.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Berdasarkan perhitungan dengan bantuan
program SPSS 20.0 for windows diperoleh
hasil sebagai berikut :
Tabel : Hasil Uji Koefisien determinasi
Model Summaryb
Mode
R
R
Adjuste
Std.
l
Squar
dR
Error of
e
Square
the
Estimat
e
,684
1
,467
,457 1,93410
a
a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja
b. Dependent Variable: Produktivitas
Kerja
Sumber : Hasil Olahan SPSS
Dari tabel tersebut diatas dan berdasarkan
ketentuan kuat tidaknya pengaruh, dapat
dijelaskan sebagai berikut
a) R dalam analisis regresi linier
sederhana menunjukkan korelasi
sederhana (korelasi Pearson), yaitu
korelasi antara satu variabel
independen terhadap satu variabel

dependen. Angka R didapat 0,684
artinya korelasi antara variabel
kepuasan
kerja
dengan
produktivitas kerja sebesar 0,684.
Hal ini berarti hubungan antar
variabel
erat
karena
nilai
mendekati sampai satu.
b) R Square (R2) atau kuadrat dari R,
yaitu menunjukan nilai koefisien
determinasi. Angka ini akan diubah
ke bentuk persen, yang artinya
persentase sumbangan pengaruh
variabel independen terhadap
variabel dependen. Nilai R2 sebesar
0,467
artinya
persentase
sumbangan pengaruh variabel
kepuasan
kerja
terhadap
produktivitas kerja sebesar 46,7%
sedangkan sisanya sebesar 53,3%
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain
seperti, motivasi, pelatihan kerja,
gaji, bonus dan sebagainya.
Hasil Pembahasan
Hasil
Pengujian
hipotesis
telah
membuktikan terdapat pengaruh antara
kepuasan kerja dalam meningkatkan
produktivitas
kerja.
Melalui
hasil
perhitungan yang telah dilakukan diperoleh
nilai thitung sebesar 6,944 dan nilai ttabel
sebesar 2,004 dimana Nilai thitung> ttabel (
6,944> 2,004 ) maka Ho ditolak dan Ha
diterima.
Dari hasil penelitian kita dapat melihat nilai
dari a (constant) pada penelitian ini
memiliki nilai positif yaitu 8,936 sedangkan
untuk Variabel kepuasan kerja (X)
berpengaruh positif terhadap Produktivitas
Kerja (Y) dengan nilai koefisien sebesar
0,583. Hal ini menyebabkan bahwa jika
kepuasan kerja semakin tinggi maka
produktivitas kerja semakin tinggi.
R dalam Analisis Regresi Linier Sederhana
menunjukkan korelasi sederhana (korelasi
Pearson), yaitu korelasi antara satu
variabel independen terhadap satu variabel
dependen. Angka R didapat 0,684 artinya
korelasi
antara
variabel
Gaya
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Kepemimpinan dengan Produktivitas Kerja
sebesar 0,684. Hal ini berarti hubungan
antar variabel erat karena nilai mendekati
satu.
R Square (R2) atau kuadrat dari R, yaitu
menunjukan nilai koefisien determinasi.
Angka ini akan diubah ke bentuk persen,
yang artinya persentase sumbangan
pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen. Nilai R2 sebesar 0,467
artinya persentase sumbangan pengaruh
variabel gaya kepemimpinan terhadap
produktivitas kerja sebesar 46,7 %
sedangkan sisanya sebesar 53,3 %
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang
tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
Misalnya pengaruh motivasi, pelatihan,
insentif dan gaji.
Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi <
0,05 Ho ditolak, dan jika signifikansi > 0,05
maka Ho diterima. Karena Signifikansi
(0,000 < 0,05) maka Ho ditolak. Artinya
Kepuasan Kerja Karyawan berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap
Produktivitas Kerja.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan
yang telah dilakukan dalam penelitian ini,
maka terdapat beberapa kesimpulan
sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil pengujian
hipotesis dengan uji t diperoleh :
thitung = 6,944 dan ttabel =2,004.
Jika
thitung > ttabel maka H0
ditolak,
sehingga
diambil
kesimpulan bahwa Kepuasan
Kerja Karyawan berpengaruh
signifkan
terhadap
Produktivitas Kerja
2. Dari hasil analisis yang telah
dilakukan diperoleh persamaan
regresi sebagai berikut : Y =
8,936 + 0,583X
Yang berarti :

Konstanta sebesar 8,936 dapat
diartikan bahwa produktivitas
kerja (Y) akan bernilai sebesar
8,936 pada kepuasan kerja (X)
bernilai
nol (tidak ada).
Koefisien
regresi
linear
sederhana X sebesar 0,583
3. Berdasarkan hasil uji koefisien
determinasi R Square (R2) atau
kuadrat
dari
R,
yaitu
menunjukan nilai koefisien
determinasi. Angka ini akan
diubah ke bentuk persen, yang
artinya persentase sumbangan
pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen.
Nilai R2 sebesar 0,467 artinya
persentase
sumbangan
pengaruh
variabel
gaya
kepemimpinan
terhadap
produktivitas kerja sebesar 46,7
% sedangkan sisanya sebesar
53,3 % dipengaruhi oleh faktorfaktor
lain
yang
tidak
dimasukkan dalam penelitian
ini. Misalnya pengaruh motivasi,
pelatihan, insentif dan gaji.

Saran
Berdasarkan
hasil
penelitian
yang
dilakukan, Peneliti mencoba memberikan
saran-saran untuk diperhatikan bagi pihakpihak yang terkait RSIA Artha Mahinrus
Medan, adapun saran Peneliti berikan
adalah
1. Kepuasan terhadap produktivitas kerja
pada RSIA Artha Mahinrus Medan
sudah cukup baik sehingga RSIA Artha
Mahinrus perlu mempertahankan dan
meningkatkannya lagi dengan cara
mempengaruhi,
mendorong,
dan
menggerakkan untuk mempengaruhi
karyawan
dalam
meningkatkan
produktivitas kerja karyawan.
2. Dengan
memenuhi
kebutuhan
karyawan, maka produktivitas kerja
karyawan akan semakin meningkat dan
tujuan dari perusahaan akan tercapai.
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3. Pemimpin harus berupaya untuk
memberikan pengertian tentang hasil
yang di dapat dalam menyelesaikan
pekerjaan, sehingga karyawan akan
berusaha
untuk
menyelesaikan
pekerjaan dengan lebih baik dari yang
sebelumnya.
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