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Abstract
This study aimed to analyze the effect of partial and simultaneous Quality
Human Resources and Organizational Flexibility on Employee Performance
(Paramedic Care) in Hospital Dr. M. Haulussy Ambon
The study was carried out on RSUD dr. M. Haulussy at Kota Ambon
Ambon, Maluku Province, starting in January until February 2014. Employees in
the unit of analysis is the study of nursing paramedical district general hospital
dr. M. Haulussy Ambon. The population of this study is the paramedical nursing
at RSU dr. M. Haulussy Ambon totaling 420 people, while the samples used in
this study as large as 81 people were taken using cluster sampling method.
A survey of data collection through dissemination of nursing paramedic
who formed the sample. Data were analyzed using multiple regression analysis
method to measure the influence of large contributions or independent variables
on the dependent variable, either partially or simultaneous influence of the quality
of human resources and flexibility to the performance.
The results showed that the variable quality of Human Resources (HR)
partially positive and significant effect on hospital performance of Paramadis at
dr.M.Haulussy Ambon, this means that the first hypothesis proposed in this study
received. Further flexibility is partially variable positive and significant impact
on the performance Paramedic, this means the second hypothesis proposed in this
study received. Furthermore, the variable quality of Human Resources and
Flesksibilitas simultaneously positive and significant impact on the performance
dr.M. Hospital Paramedic Haulussy Ambon, this means that the third hypothesis
proposed in this study received.
Keywords: Kualitas Sumber Daya Manusia, Fleksibilitas Organisasi, Kinerja
karyawan.

108

Jurnal SOSOQ Volume 6 Nomor 2, Agustus 2018

I. PENDAHULUAN
Sumber daya manusia yang
selanjutnya disebut SDM adalah aset yang
paling penting dalam sebuah perusahaan
atau organisasi. Karyawan dapat menjadi
berpotensi bila dikelola dengan tepat dan
benar, tetapi akan menjadi beban apabila
salah dikelola. SDM yang berkualitas
akan menjadi kekuatan bagi manajemen
dan mendukung kinerja suatu perusahaan
atau organisasi sehingga mencapai tujuan
dengan baik.
Pengelolaan sumberdaya manusia
memegang peran utama dalam perusahaan
atau organisasi dan menjadi kekuatan
internal dalam menghadapi persaingan
dengan perusahaan lain yang menjadi
kompetitornya.
Argumen
tersebut
didukung oleh pendapat, Pearce J.A dan
Robinson R.B (1996) yang menyatakan
bahwa pada sejumlah perusahaan untuk
mencapai keunggulaan kompetitif tidak
hanya bergantung pada teknologi, hak
paten ataupun posisi strategis, tetapi lebih
menekankan pada bagaimana perusahaan
mengelola tenaga kerja atau sumber daya
manusia. Jadi, manusia merupakan faktor
strategis
dalam
semua
kegiatan
institusi/organisasi.
Konsep teoritis dari Pearce J.A dan
Robinson R.B (1996) menjustifikasi pada
dinamisasi, Manajemen Sumberdaya
Manusia berdasarkan misi perusahaan
agar tujuan organisasi dapat tercapai
secara optimum. Konsep ini mengarah
pada esensi MSDM yang merupakan
bagian
dari
ilmu
manajemen
(Management Science) yang mengacu
pada
fungsi
manajemen
dalam
pelaksanaan proses-proses perencanaan,
pengorganisasian,
pendelegasian,
memimpin dan pengendaliaan (Sediawan
M.N.L. 2005 ).
Hal tersebut menunjukan bahwa
manajemen sumber daya manusia
memainkan
peran
yang
sangat
menentukan. Karena itu perlu keterbukaan
dalam hal ini misalnya, partisipasi
karyawan dalam sebuah perusahaan dalam
rangka pengambilan keputusan yang

menyangkut dengan kondisi kerja. Selain
itu, perlu diperhatikan produktivitas atau
pengenalan program-program personalia
dan
sumberdaya
manusia
untuk
meningkatkan produktivitas dan kualitas
kerja (quality of work) tanpa menunggu
permintaan manajemen puncak (Handoko,
2000).
Pelayanan
yang
diberikan
cenderung
bukan
dengan
ukuran
kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini
sebagai pelanggan, tetapi pelayanan
dengan orientasi pelaksanaan program
yang telah dirumuskan pimpinan (relatif
tidak diawali dengan studi yang
mengidentifikasi hal apa yang diinginkan
masyarakat.
Menurut Suprijadi (2004), dari sisi
kelembagaan, kelemahan utama terletak
pada disain organisasi yang tidak
dirancang
khusus
dalam
rangka
pemberian tanggung jawab tanpa harus
menunggu namun masih penuh dengan
corak hirarki yang membuat pelayanan
berbelit-belit, menjadikan pelayanan
menjadi tidak efisien dan kinerja
organisasi publik tidak maksimal. Untuk
meningkatkan kualitas pelayan maka
kondisi ini perlu diubah yaitu dengan
menciptakan kondisi lingkungan yang
dinamis, luwes dan cepat merespon
kebutuhan pelayanan.
Atas dasar itu beberapa penelitian
yang sejalan dengan pespektif diatas telah
mengungkapkan berbagai hal yang dapat
dipahami sebagai kerangka acuan
memberikan pelayanan kepada publik.
Rumusan beberapa hasil penelitian telah
mengungkapkan beberapa hal yang
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan
yang diberikan. Brackertz (2006)
menjelaskan
bahwa
terlaksananya
pelayanan publik yang baik sangat
tergantung pada seberapa besar kapasitas
sarana prasarana yang dimiliki oleh
sebuah organisasi dalam memberikan
pelayanan.
Christopherson
(1998)
mengemukakan bahwa aspek paling
penting dalam organisasi berorientasi
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pelayanan adalah peningkatan fleksibilitas
termasuk fleksibilitas pekerjaan dan jam
kerja. Hal ini diperkuat oleh Sanchez
(1995) dalam Wright (2006) yang
menyatakan bahwa fleksibilitas sebagai
kemampuan perusahaan dalam merespon
berbagai tuntutan lingkungan kompetitif
yang dinamis. Kondisi lingkungan
dinamis tersebut berpotensi secara
langsung maupun secara tidak langsung
berpengaruh terhadap aktivitas organisasi
termasuk pada organisasi publik yang
berorientasi pada pelayanan publik.
Kualitas sumberdaya manusia
menurut Mangkuprawiro (2002:135) dan
Martoyo (2000:62) adalah suatu indikator
kemampuan teknis, kemampuan teoritis,
kemampuan konseptual, kemampuan
moral dan ketrampilan teknis.
Perkembangan kapasitas RSUD
dr. M. Haulussy dan peningkatan tenaga
paramedis belum memberikan pelayanan
yang
optimal.
Dalam
kegiatan
pelayanannya seringkali ada keluhan yang
muncul dari pihak keluarga pasien sebagai
akibat ketidakpuasan atas pelayanan
kesehatan yang diberikan terhadap
keluarga mereka yang sakit. Masalah yang
pernah ditemui melalui hasil wawancara
terhadap keluarga pasien adalah ketika
keluarga pasien mendapat rujukan untuk
istirahat sambil menunggu jadwal cikiscan
selama beberapa hari, pasien tersebut oleh
perawat disuruh untuk segera pulang
karena dianggap pasien tersebut tidak
sakit dan nanti kembali sesuai jadwal yang
ditentukan. Masalah lain yang ditemui
yaitu sulitnya mendapat pelayanan cepat
di ruang rawat inap karena keluarga harus
mencari perawat dalam waktu yang
dibutuhkan yang seharusnya petugas
kesehatan harus stand by di tempat. Di sisi
lain, masih adanya keluhan-keluhan yang
muncul dari keluarga pasien. Hal ini
mengindikasikan
masih
rendahnya
kualitas sumberdaya manusia dalam
pelayanan dan lingkungan kerja yang
tidak fleksibel.
Berdasarkan latar belakang dan
permasalahan yang diungkapkan di atas,
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maka penelitian ini dilakukan untuk
mengkaji kualitas sumberdaya manusia
dan fleksibilitas organisasi tehadap kineja
karyawan di RSUD. Dr. HAULUSSY
AMBON
II. STUDI PUSTAKA
Sumber Daya Manusia Organisasi
Harapan dari adanya Manajemen
Sumber Daya Manusia adalah dalam
rangka pencapaian tujuan organisasi
secara optimal, baik itu tujuan perusahaan
maupun tujuan dari karyawan yang ada di
internal perusahaan (Storey dalam Alwi,
2001; Mangkuprawira, 2003; dan
Assauri, 2000). Manajemen Sumber
Daya Manusia itu sendiri dapat diartikan
sebagai suatu pendekatan yang mengarah
pada pengelolaan tenaga kerja yang ada
di
dalam
perusahaan
dengan
menggunakan tatanan kultur yang
terintegrasi melalui pengembangan
strategi, kemampuan dan komitmen
untuk dapat menciptakan keunggulan
bersaing yang meliputi aktivitas-aktivitas
pengambilan
keputusan
dalam
perencanaan, pengimplementasian dan
pengendalian sumber daya manusia.
Pengertian manajemen sumber
daya manusia adalah suatu cara untuk
mengendalikan sumber daya manusia
dalam suatu organisasi atau institusi
secara efektif dan efisien, serta mencakup
keseluruhan aktivitas dan implementasi
untuk mencapai tujuan dan sasaran
organisasi yang dimaksud (Salusu,
1998:493, dalam Tangkilisan,2005).
Manusia merupakan sumber daya
paling penting dalam usaha organisasi
mencapai keberhasilan. Sumber daya
manusia ini menunjang organisasi dengan
karya, bakat, kreatifitas dan dorongan.
Betapapun sempurnanya aspek teknologi
dan ekonomi, tanpa aspek manusia sulit
kiranya tujuan-tujuan organisasi dapat
dicapai.
Menurut
Ruky
(2003),
Manajemen Sumberdaya Manusia adalah
penerapan manajemen secara tetap dan
efektif
dalam
proses
akusisi,
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pendayagunaan, pengembangan dan
pemeliharaan personal yang dimiliki oleh
sebuah organisasi secara efektif untuk
mencapai tingkat pendayagunaan sumber
daya manusia yang optimal oleh
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan.
Menurut Mangkunegara (2002),
Manajemen
Sumberdaya
Manusia
(Manajemen
personalia)
dapat
didefinisikan sebagai suatu pengelolaan
dan pendayagunaan sumber daya yang
ada pada individu (pegawai), pengolahan
dan
pendayagunaan
tersebut
dikembangkan secara maksimal di dalam
dunia kerja untuk mencapai tujuan
organisasi dan pengembangan individu
pegawai.
Perlunya sumber daya manusia
dikelolah dengan baik karena manusia
selalu berperan aktif dan dominan dalam
setiap kegiatan organisasi. Manusia
adalah perencana, pelaku sekaligus
penentu terwujudnya tujuan organisasi.
Sedangkan
pengertian
dari
strategi manajemen sumber daya manusia
yang dikemukakan oleh Alwi (2001),
adalah suatu upaya yang menyediakan
sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi dan motivasi yang tinggi
melalui praktek-praktek dari fungsifungsi manajemen sumber daya manusia.
Agar suatu organisasi dapat
memiliki keunggulan dalam skala global,
maka organisasi tersebut harus mampu
melakukan pekerjaan secara lebih baik
dalam rangka menghasilkan barang atau
jasa berkualitas tinggi dengan harga yang
wajar dan bersaing. Dengan kata lain,
dalam pasar global yang modern, kunci
untuk meningkatkan daya saing adalah
kualitas. Kondisi seperti tersebut di atas
perlu diantisipasi lebih dini oleh
organisasi, baik publik maupun bisnis.
Masyarakat akan semakin kritis memilih
barang dan jasa yang diperlukan. Hal
semacam ini menjadi acuan suatu
organisasi untuk lebih meningkatkan
produktivitas dan mutu usahanya agar
tujuan organisasi yang telah dicanangkan
dapat tercapai. Atas dasar hal tersebut di

atas, maka tidak dapat dipungkiri
pengembangan dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia merupakan
prioritas dan tantangan yang harus
dihadapi
dalam
menyambut
era
globalisasi.
Pengembangan kualitas sumber
daya manusia menurut Mangkuprawiro
(2002) dan Martoyo (2000) adalah suatu
usaha untuk meningkatkan kemampuan
teknis, kemampuan teoritis, kemampuan
konseptual, peningkatan moral dan
peningkatan ketrampilan teknik manusia
melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan
pengembangan SDM adalah untuk
memperbaiki efektivitas dan efisiensi
kerja dalam melaksanakan dan mencapai
sasaran program kerja organisasi yang
telah ditetapkan.
Peningkatan
kualitas
SDM
menurut Robbins (2001) dapat diukur
dari keberhasilan : (1) peningkatan
kemampuan teoritis adalah suatu
kapasitas individu untuk mengerjakan
berbagai tugas dalam suatu pekerjaan; (2)
peningkatan kemampuan teknis adalah
metode atau sistem mengerjakan sesuatu
pekerjaan; (3) peningkatan kemampuan
konseptual adalah mampu memprediksi
segala sesuatu yang ada kaitannya dengan
sasaran yang akan dituju; (4) peningkatan
moral adalah mampu melaksanakan
koordinasi, mampu bekerja sama, selalu
berusaha menghindari perbuatan tercela
dan mampu bersedia mengembangkan
diri; (5) peningkatan ketrampilan teknis.
Menurut Hasibuan (1996) manusia dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu manusia
menganut teori X dan manusia menganut
teori Y.
Fleksibilitas Organisasi
Fleksibilitas terkait dengan proses
sejauh mana organisasi merespon
perubahan
lingkungan
(Wibowo,
2006:75). Fleksibilitas Organisasi adalah
berhubungan
dengan
karakteristik
lingkungan (Volberda,1996). Perusahaan
harus tahu dan menentukan sifat alami
lingkungan mereka adalah menghadapi
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untuk mampu untuk merumuskan strategi
mereka serta merancang struktur yang
paling cukup (Miles and Snow,1994).
Kekurangan
coalignment
antara
lingkungan dan strategi
perusahaan
untuk mengurangi kinerja mereka
(Venkatraman and Prescott, 1990).
Volberda (1996), menyatakan
bahwa fleksibilitas organisasi adalah
hasil dari satu interaksi antara
kemampuan
reaksi
organisasi
(merancang tugas organisasi) dan
kemampuan
managerial
(tugas
managerial). Sebagai sebuah tugas
managerial,
fleksibilitas
adalah
mempertimbangkan satu kemampuan
dinamis, dinyatakan oleh satu hirarki dari
kemampuan: operasional, struktural dan
strategis (Grant, 1996; Ansoff dan
Brandenburg, 1971). Jenis kemampuan,
dalam istilah fleksibilitas, digambarkan
sebagai
fleksibilitas
operasional,
fleksibilitas struktural dan fleksibilitas
strategis.
Hamel, et. al. (1998) yang
menyatakan
bahwa
komponenkomponen
inovasi,
organisasi,
kepemimpinan, jaringan kerjasama
(partnership) dan kompetensi harus
terpadu (bersinergi) untuk flexibilitas
strategik. Peran fleksibilitas pada
organisasi publik menurut Sudrajad
(2009) adalah keluwesan pemenuhan
kebutuhan masyarakat yang makin
meningkat, tuntutan yang lebih terbuka,
serta perkembangan globalisasi yang
memicu peningkatan yang lebih cepat
lagi dalam kebutuhan dan tuntutan akan
layanan publik, maka model birokrasi
tradisional dianggap tidak lagi memadai.
Untuk itu diperlukan pendekatan baru
yang mampu beradaptasi dengan tuntutan
perubahan ini, pendekatan ini lebih
dinamis
menyelesaikan
berbagai
persoalan masyarakat serta merespon
perubahan yang terjadi dengan cepat.
Menurut Toni Alessandra,Phd,
Michael J. O,Connor,Phd, Fleksibilitas
adalah kesediaan untuk menyesuaikan
perilaku dan ini di tingkatkan oleh
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Keyakinan, Toleransi, Empati, Sikap
positif, dan rasa hormat kepada orang
lain.
Jadi
dimensi
Fleksibilitas
kemampuan
menyesuaikan
diri
melibatkan sikap pribadi kita terhadap
diri kita sendiri, orang lain, dan situasi
kita hadapi. Ini menunjukkan bahwa
tingkat kemauan seseorang mengubah
perspektif atau posisi apabila keadaan
mengharukan.
Sebagai
seorang
paramedis di Rumah Sakit dia harus
memiliki sikap fleksibilitas yang tinggi di
dalam dirinya dalam melayani pasien,
karena di dalam melayani pasien,seorang
paramedis harus memiliki rasa empati
yang tinggi dan memiliki kecerdasan
emosional. Rasa empati adalah mengakui
perasaan orang lain. Empati itu jauh lebih
mudah di rasakan apabila kita peduli
terhadap orang lain dan bagaimana kita
menerapkan
empati
itu
dengan
memberikan perhatian melalui pelayanan
yang ramah dan lemah lembut kepada
pasien ketika mereka membutuhkan
pertolongan kita.
Kinerja
Pengertian
kinerja
menurut
Kamus besar Bahasa Indonesia (1997).
adalah merupakan kata benda (n) yang
artinya: 1. sesuatu yang dicapai, 2.
prestasi
yang
diperhatikan,
3.
kemampuan kerja. Hwakins (dalam The
Oxford Paperback Dictionary, 1979)
mengemukakan
pengertian
kinerja
sebagai berikut: ”Performance is: (1) the
process or menner of performing, (2) a
notable action or achievement, (3) the
performing of a play or other
entertainment”.
Pengertian
kinerja
menurut Handoko (1993) adalah prestasi
atau kemampuan seseorang dalam
menyelasaikan suatu pekerjaan.
Sementara Supriyono (1998)
menyatakan kinerja sebagai hasil kerja
yang diacapai oleh seseorang atau
kelompok dalam suatu organisasi dalam
kurun waktu tertentu sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawab masingmasing, dalam rangka upaya mencapai
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tujuan organisasi yang bersangkutan
secara legal, tidak melanggar hukum dan
sesuai dengan moral dan etika.
Dharma (2000), mendefinisikan
kinerja sebagai sesuatu yang dikerjakan
atau produk/jasa yang dihasilkan atau
diberikan oleh seseorang kepada
sekelompok orang. Sedangkan menurut
Stoner (1996), mendefinisikan kinerja
sebagai kuantitas dan kualitas pekerjaan
yang dihasilkan oleh individu, kelompok
atau perusahaan.
Kinerja merupakan perilaku yang
ditampakan oleh individu atau kelompok
yang menurut Siagian (1998), dikatakan
bahwa ditinjau dari segi keprilakuan,
kepribadian
seseorang
sering
menampakan dirinya dalam berbagai
bentuk sikap, cara berpikir dan cara
bertindak dan berbagai hal yang
mempengaruhi kepribadian seseorang
manusia organisasional yang tercermin
dalam perilakunya, pada gilirannya akan
berpengaruh ada kinerjanya.
Kinerja yang sering disebut
dengan performance juga disebut result
(Cash and Fischer, 1987 dalam Tobing
2006.) yang berarti apa yang telah
dihasilkan oleh individu/karyawan.
Istilah yang lain adalah human output
yang dapat diukur dari productivity,
absence, turnover, citizenship, dan
satisfaction (Robbins, 2003). Kinerja
pada individu juga disebut dengan job
performance, work outcome, task
performance (Baron and Greenberg,
1990).

Porformance atau kinerja dapat
didefinisikan sebagai adalah jumlah dari
hasil karya, yaitu suatu hasil pelaksanaan
suatu pekerjaan baik yang bersifat fisik
maupun
non-fisik
(Hadari
1997
Simamora, 1997). Sedangan Rue (1984)
dalam Simamora (1997) memberikan
batasan bahwa kinerja adalah suatu
ukuran yang menunjukkan derajat
penyelesaian tugas yang menyertai
pekerjaan individu. Bernardin & Russel
(2001) memberi batasan mengenai
kinerja sebagaimana dikutip Gomes
(2000) sebagai suatu catatan outcome
yang dihasilkan fungsi suatu pekerjaan
tertentu atau kegiatan selama suatu
periode
tertentu.
Sedangkan
Mangkunegara
(2000)
rnemberi
pengartian sebagai hasil .
Kinerja merupakan tindakan atau
pelaksanaan tugas yang dapat diukur.
Ada beberapa cara dengan mengukur
kinerja secara umum, yang kemudian
diterjemahkan ke dalam penilaian secara
mendasar yaitu : 1) kuantitas kerja; 2)
kualitas kerja: 3) pengetahuan tentang
pererjaan; 4) pendapat atau pertanyaan
yang disampaikan; 5) keputusan yang
diambil; 6) perencanaan kerja; dan 7)
daerah organisasi kerja. Jadi kinerja
berkenaan dencan hasil pekerjaan yang
dicapai seseorang dalam kurun waktu
tertentu yang diukur berdasarkan
kuantitas maupun kualitas (Swasto, 1996
dan Dharma, 2000).
Kerangka Konseptual
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Hipotesis
Berdasarkan
permasalahan
yang telah dikemukakan maka
hipotesis adalah sebagai berikut :
1. Ada pengaruh yang signifikan
antara kualitas SDM terhadap
kinerja karyawan.
2. Ada pengaruh yang signifikan
antara flexibilitas organisasi
terhadap kinerja karyawan.
3. Ada pengaruh yang signifikan
antara kualitas SDM dan
flexibilitas organisasi secara
simultan terhadap kinerja
karyawan.

keperawatan yang telah menjadi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan telah bekerja
lebih dari 2 (dua) tahun.
Dalam penentuan sampel terdapat
beberapa cara yang bisa digunakan.
Dalam penelitian ini, mengingat jumlah
populasinya diketahui maka untuk
penentuan jumlah sampel digunakan
rumus yang dikemukakan oleh Slovin
Metode
analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
Regresi berganda dengan persamaan
sebagai berikut :
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e
IV.

III.

Metode Penelitian
Design Penelitian
Sesuai dengan tujuan utama
penelitian adalah menganalisis hubungan
dan pengaruh antar variable, maka
penelitian ini merupakan penelitian
korelasional, yakni penelitian yang
bertujuan mengetahui sejauh mana
variasi hubungan variabel bebas
(independent) dengan variabel terikat
(dependent). Jenis penelitian ini adalah
penelitian konfrimatori, dilihat dari
pendekatannya, penelitian ini termasuk
dalam penelitian kuantitatif.
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy
bertempat Jl, dr. Kayadoe Kudamati
Ambon.
Teknik Analisis Data
Populasi dalam penelitian ini adalah
karyawan Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Haulussy. Subyek penelitian adalah
paramedis keperawatan (bidan dan
perawat) yang memberikan pelayanan
kepada pasien; rawat jalan, rawat inap
dan rawat darurat.
Metode pengambilan sampel adalah
purposive random sampling, yaitu
pemilihan
sampel
berdasarkan
pertimbangan
tertentu
(Judgment
sampling).
Pertimbangan
dalam
pemilihan sampel adalah paramedis
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Pembahasan
korelasi antara masing-masing skor
butir pertanyaan terhadap total skor
variabel menunjukkan hasil yang
signifikan (pada level 0,05). Jadi dapat
disimpulkan bahwa masing-masing butir
pertanyaan pada variabel konstruk
penelitian adalah valid.
Dari hasil output reliability,
variabel kualitas SDM menunjukkan
reliabel dengan cronbach alpha 0,968
yang berarti 0,968 > 0,60. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa semua
pertanyaan mengenai kualitas SDM
adalah reliabel.
Sedangkan
untuk
variabel
flexibilitas organisasi, dari hasil output
reliability menunjukkan bahwa variabel
kinerja individual adalah reliabel
dengan cronbach alpha 0,899 yang
berarti 0,899 > 0,60. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa semua pertanyaan
mengenai flexibilitas organisasi adalah
reliabel.
Untuk variabel kinerja karyawan
mempunyai nilai cronbach alpha 0,923
yang berarti 0,923 > 0,60. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa semua
pertanyaan mengenai kinerja karyawan
adalah reliabel.
Dari hasil tersebut diatas, dapat
diambil kesimpulan bahwa pertanyaanpertanyaan yang mengukur variabel
kualitas SDM, flexibilitas organisasi dan
kinerja karyawan adalah reliabel.
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Nilai Adjusted R² sebesar 0,759
atau (75,9%). Hal ini menunjukan bahwa
persentase sumbangan pengaruh variabel
independen (Kualitas dan Flexibilitas)
mampu menjelaskan sebesar 75,9%
variasi variabel dependen (Kinerja).
Sedangkan sisanya 24,1% dijelaskan oleh
variabel lain diluar model ini.

Model
1 Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
5686.769
1802.786
7489.556

Df
2
78
80

Uji statistik t digunakan untuk
mengetahui pengaruh satu variabel

Model
1. (Constant)
KUALITAS
FLEKSIBILITAS

Model
1. (Constant)
KUALITAS

Dari hasil uji ANOVA atau F test
menghasilkan nilai F hitung sebesar
123.023 dengan tingkat signifikansi 0.00
jauh dibawah 0.05. Hal ini berarti bahwa
variabel independen flexibilitas dan
kualitas secara bersama-sama atau
simultan mempengaruhi kinerja, yang
dapat dilihat pada table di bawah ini:

Mean
Square
2843.385
23.113

F

Sig.

123.023

.000(a)

penjelas secara individual dalam
menerangkan variasi variabel dependen.

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Beta
Error
3.537
1.119
.124
.206
.111
.796
1.421
.120
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Beta
Error
9.021
1.696
.947
.154
.570

T
2.161
1.849
11.865

t
5.319
6.166

Sig.
.002
.068
.000

Sig.
.000
.000

R2 = 0.325
Adjusted R2

= 0.316

Nilai b1 adalah 0,947 sehingga b1> 0,
dimana ini berarti bahwa variabel kualitas
sumber daya manusia menjelaskan
variabel kinerja karyawan dengan arah
yang positif. Variabel X1 juga memiliki
tingkat signifikansi yang lebih kecil dari
taraf nyata 5%, yang berarti kualitas
SDM berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan.
Dilihat dari adjusted R2 sebesar
0,316 maka diketahui bahwa sebesar
31,6% variasi (naik-turunnya) variabel

kinerja karyawan dipengaruhi atau
mampu dijelaskan oleh variabel kualitas
SDM, sedangkan sisanya sebesar 68,4%
dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya
yang tidak masuk dalam model.
Dari pembahasan diatas dapat
dijelaskan bahwa hasil penelitian ini
mendukung
hipotesis
yang
dikembangkan (H1), yaitu bahwa ada
pengaruh yang signifikan antara Kualitas
Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja
Karyawan.
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Model
1. (Constant)
KUALITAS

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Beta
Error
4.387
1.036
1.545
.101
.865

t
4.236
15.343

Sig.
.000
.000

R2 = 0.749
Adjusted R2

= 0.746

Nilai b2 adalah 1,545 sehingga b2> 0,
dimana ini berarti bahwa variabel
flexibilitas mampu menjelaskan variabel
kinerja karyawan dengan arah yang
positif. Variabel X2
juga memiliki
tingkat signifikansi yang lebih kecil dari
taraf nyata 0,05, yang berarti bahwa
flexibilitas secara signifikan berpengaruh
positif terhadap kinerja individual.
Dilihat dari nilai adjusted R2 sebesar
0,746, maka diketahui bahwa sebesar
74,6% variasi (naik-turunnya) variabel
kinerja karyawan dipengaruhi atau
mampu
dijelaskan
oleh
variabel
flexibilitas organisasi, sedangkan sisanya
sebesar 25,4% dipengaruhi oleh faktorfaktor lainnya yang tidak masuk dalam
model. Dari hasil yang diperoleh diatas
maka penelitian ini konsisten dengan
penelitian yang dilakukan oleh Choo
(2007)
menyatakan
bahwa
kepemimpinan yang efektif tergantung
pada flexibilitas individu pemimpin yang
berdampak pada kinerja organisasi
khususnya pada motivasi, inspirasi, dan
penghargaan karyawan dan aktivitasnya
untuk menghasilkan peningkatan kinerja
bagi perusahaan. Penelitian yang
dilakukan oleh Bhatnagar (2008)
menyatakan
bahwa
pengembangan
kompetensi personal selalu diperhatikan
oleh perusahaan melalui pengembangan
bakat, peningkatan pendapatan personal
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agar mendapatkan pemimpin yang
efektif. Penelitian ini juga mendukung
Parris (2005) yang menyatakan bahwa
flexibilitas
menentukan
bagaimana
karyawan bekerja pada pekerjaan dan
mengatur pekerjaan yang ada saat ini
serta
menentukan
pengembangan
karirnya. Flexibilitas ini sangat erat
dengan
pengembangan
keahlian,
mencoba sesuatu yang lebih efektif dan
efisien
yang
berdampak
pada
pembentukan tim kerja yang sangat baik
yang pada akhirnya berdampak pada
kinerja perusahaan maupun karyawan.
Dari hasil penelitian di atas juga dapat
dijelaskan bahwa pengaruh Fleksibilitas
organisasi terhadap kinerja individu di
tandai dengan pelayanan dari paramedis
kepada pasien maupun dari pihak Rumah
Sakit kepada pasien harus ke arah yang
lebih baik yang nantinya menjadi
dorongan bagi paramedis maupun Rumah
Sakit untuk memberikan suatu pelayanan
prima kepada pasien. Misalnya kebijakan
berupa menyediakan fasilitas ASKES di
area Rumah Sakit sebagai tujuan
mempermudah dan membantu pasien
yang kurang mampu dalam memperoleh
kartu ASKESKIN untuk melakukan
pengobatan sehingga pasien dapat
tertolong dengan cepat oleh para medis
dan jugapun pasien memperoleh obat
dengan harga yang terjangkau.
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Model
2. (Constant)
KUALITAS
FLEXIBILITAS

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Beta
Error
3.537
1.119
.206
.111
.124
1.421
.120
.796

t
3.161
1.849
11.865

Sig.
.002
.068
.000

Dependent Variable: KINERJA
R2

= 0.759

Adjusted R2

= 0.753

F

= 123.023

Sig. F

= 0.000

Hipotesis 3 menyatakan bahwa
Kualitas dan Flexibilitas berpengaruh
secara simultan
terhadap
Kinerja
Karyawan. Variabel Kualitas (X1) dan
Flexibilitas (X2) berpengaruh terhadap
Kinerja (Y) secara simultan/bersamasama menunjukan hasil nilai Fhitung adalah
sebesar 123,023 dengan Signifikan F
sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 0,05
(5%), sehingga menolak H0. Hasil ini
menyatakan bahwa secara simultan
semua Variabel Bebas yaitu variabel
Kualitas (X1) dan Flexibilitas (X2)
berpengaruh signifikan secara simultan
terhadap Kinerja (Y).
Selanjutnya dari analisis regresi
berganda diperoleh nilai R sebesar 0,871.
Hasil ini menunjukan bahwa semua
variabel bebas yaitu variabel Kualitas
(X1) dan Flexibilitas (X2) mempunyai
keeratan hubungan dengan variabel
Kinerja
(Y) sebesar 0, 871. Pada
penelitian ini, untuk mengetahui
kontribusi variabel bebas terhadap
variabel terikat dilakukan dengan
menggunakan besaran angka R square.
Hasil R square didapat sebesar 0, 759 (di
peroleh dari pengkuadratan R yaitu =
0,871 x 0,871). Angka ini menunjukkan
bahwa kontribusi semua variabel bebas
yaitu variabel Kualitas (X1) dan
Flexibilitas (X2)
terhadap variabel
Kinerja (Y) sebesar 75,9%, sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
ada dalam penelitian ini. Berdasarkan

deskripsi masing-masing variabel diukur
berdasarkan
pernyataan
responden
terhadap kusioner yang disajikan
menunjukkan bahwa secara berama-sama
(simultan) kedua variabel baik variabel
kualitas sumberdaya manusia dan
fleksiblitas menunjukkan hasil yang
signifikan.
Hasil
ini
dibuktikan
kebenarannya dengan derajat kesalahan
(tingkat signifikansi) 5%. Hasil ini sesuai
dengan yang diharapkan dan juga
konsitensi
dengan
temuan-temuan
sebelumnya dan teori yang ada. Artinya
bahwa peningkatan kinerja paramedis
RSUD dr. M. Haulussy Ambon dianggap
baik
selama
menjalankan
dan
mempertahankan kinerjanya. Hasil kedua
variabel
secara
bersama-sama
mencerminkan
bahwa
paramedis
memiliki kredibilitas yang baik. Dengan
demikian agar paramedis dapat memiliki
kinerja yang lebih baik maka pihak
manajemen RSUD dr. M. Haulussy
Ambon dapat memberikan perhatian
yang lebih baik terhadap kedua faktor
tersebut. Pelayanan yang baik kepada
pasien
sebagai
cerminan
bahwa
paramadis menginginkan agar setiap
pekerjaan atau pelayanan yang bermutu
yang dapat mereka berikan kepada
pasien.
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V. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan maka dapat diketahui
pengaruh dari variabel kualitas sumber
daya manusia (X1), flexibilitas (X2)
terhadap kinerja paramedis (Y). Karena
itu kesimpulan yang dapat diambil dari
hasil penelitian ini adalah :
1. Variabel kualitas sumber daya
manusia berpengaruh positif dan
signifikan
terhadap
kinerja
paramedis. Hal ini berarti
hipotesis pertama yang diajukan
dalam penelitian ini diterima, di
mana kualitas sumber daya
manusia berpengaruh positif dan
signfikan
terhadap
kinerja
paramedis pada RSUD dr. M.
Haulussy Ambon karena perawat
harus di tuntut memiliki
kemampuan moral yang tinggi
dan mengusai pekerjaan yang di
kerjakan terutama pelayanan
terhadap pasien.
2. Variabel
fleksibilitas
berpengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
kinerja
paramedis. Hal ini berarti
hipotesis kedua yang diajukan
dalam penelitian ini diterima, di
mana fleksibilitas organisasi
berpengaruh positif dan signfikan
terhadap kinerja karyawan pada
RSUD dr. M. Haulussy Ambon
karena RSUD
melakukan
perubahan-perubahan
dan
membuat kebijakan-kebijakan
untuk membantu pasien.
3. Variabel kualitas sumber daya
manusia
dan
fleksiibilitas
berpengaruh signifikan secara
bersama-sama terhadap kinerja
paramedis. Hal ini berarti
hipotesis ketiga yang diajukan
dalam penelitian ini diterima,
kualitas sumber daya manusia
dan fleksibilitas secara bersamasama berpengaruh positif dan
signifikan
terhadap
kinerja
paramedis pada RSUD dr. M.
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Haulussy Ambon karena Sumber
Daya Manusia yang berkualitas
secara moral sangat menunjang
suatu organisasi atau Rumah
Sakit dalam hal memberikan
pelayanan yang baik kepada
pasien sebagai cerminan bahwa
paramadis menginginkan agar
setiap pekerjaan atau pelayanan
yang bermutu yang dapat mereka
berikan kepada pasien.
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan serta hasil yang diperoleh,
maka dapat diajukan beberapa saran
bagi pihak manajemen RSUD dr. M.
Haulussy Ambon sebagai berikut :
1. Mendapatkan sumber daya
manusia
yang berkualitas
melalui
rekruitmen
yang
terstandarisasi. Standar dengan
kualitas pendidikan yang sesuai
kebutuhan
tugas
dan
pengalaman tambahan jika
diperlukan.
2. Memberikan
peningkatan
kualitas sumber daya manusia
yang ada dengan mengikuti
pelatihan-pelatihan baik teknis
dan juga workshop bagi
paramedis untuk mendukung
kinerjanya. Hal ini akan
meningkatkan
kemampuan
dalam melaksanakan tugas
dengan baik.
3. Pihak manajemen RSUD dr. M.
Haulussy
Ambon
perlu
memperhatikan faktor-faktor
kualitas dan flexibilitas dalam
upaya meningkatkan kinerja
paramedis pada RSUD dr. M.
Haulussy Ambon.
4. Pengadaan alat-alat Rumah
Sakit yang masih harus di
lakukan di dalam menunjang
pengobatan
dan
diaknosa
penyakit pasien, misalnya alat
kesehatan CT SCAN.
5. Penelitian ke depan kiranya
perlu memperhatikan dan
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mempertimbangkan
faktorfaktor lain yang secara empiris
memiliki pengaruh terhadap
kinerja paramedis.
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