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Abstract
Performance is a workly achievement or working result /output either the quality or
quantity gained by a personal in every certain period with in doing his duty as his responsibility
given. In fact, our employee's performance is influenced by many things. Some of these things
observed by the writer of the communication, the working motivation and the organization
commitment of the nurses of RSUD Karanganyar.
The research aims at knowing the significant influence am ong communication, working
motivation, and organizational commitment to the personal's performance, knowing
significant influence of communication to the performance if it is moderated by the
organizational commitment, and knowing the significant influence of working motivation to
the performance if it is moderated by the organizational commitment.
The result of the research shows that communications, working motivation and
organizational commitment variables personally can give a positive influence to the nurses'
performance. Organizational commitment moderates the influence of motivation to the
nurses' performance. On the other hand, organizational commitment does not moderate the
influence of working motivation to the nurses' performance but it acts as an independent
variable. In other words, organizational commitment does not strengthen the relationship
between working motivation and nurses' performance. Based on the regression test result, it
shows that adjusted R square number is 0,789. So that, it can be interpreted that
communication, motivation, organizational commitment, interaction between communication
and organizational commitment and interaction between motivation and organizational
commitment influence to the nurses' performance 78,9%. While the rest of 21,1% nurses'
performance is influenced by other variable whic h is not observed in this research. The
research regression model is as follows: Y = 2,753 + 0,347X 1 + 0,276 X 2 + 0,265 M + 1,094 X 1M +
0,0672 X2M+e
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PENDAHULUAN
omunikasi adalah proses dimana
pihak-pihak saling menggunakan infor
masi dengan untuk mencapai tujuan
bersama dan komunikasi merupakan ka itan
hubungan yang ditimbulkan oleh penerus
rangsangan dan pembangkitan balasannya.
Bentuk komunikasi dibedakan menjadi dua,
yaitu kdrnunikasi verbal dan komunikasi
non verbal.
Motivasi merupakan suatu proses
dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong
seseorang untuk melakukan serangkaian
kegiatan yang mengarah ke tercapainya

suatu tujuan tertentu. Atau dapat diartikan
sebagai kekuatan (energi) seseorang yang
dapat menimbulkan tingkat persistensi dan
antusiasmenya dalam melaksanakan suatu
kegiatan, baik yang bersumber dari dalam
diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik)
maupun dari luar individu (motivasi
ekstrinsik). Tujuan dari motivasi ini, jika
berhasil dicapai akan mem uaskan atau
memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
Seberapa kuat motivasi yang dimiliki
individu akan banyak menentukan terhadap
kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik
dalam konteks belajar, bekerja maupun

dalam kehidupan lainnya.
Masalah kinerja bukanlah timbul
begitu saja. Banyak faktor yang mempe ngaruhi tinggi rendahnya kerja karyawan.
Faktor-faktor tersebut antara lain intens if
pendidikan dan pelatihan, kep emimpinan,
absensi, komunikasi, motivasi dan lingkungan kerja (Nitisemito, 1996) dalam
Yasminah 2002.
Penelitian ini mengacu pada pene litian terdahulu oleh Yasminah pada tahun
2002 dengan judul Analisa Pengaruh
Kepemimpinan, Komunikasi, Lingkungan
kerja terhadap Kinerja Karyawan pada RS
Islam Purwokerto. Hasil dari penelitian
tersebut adalah:
1. Variabel kepemimpinan, komunikasi
dan lingkungan kerja mempunyai
pengaruh yang berarti secara bersama sama maupun secara parsial ter hadap
kinerja karyawan. Variabel kepemim pinan, komunikasi dan lingkungan kerja
berpengaruh positif terhadap kine rja
karyawan. Semakin baik kepe mimpinan,
komunikasi dan lingkungan kerja maka
semakin baik pula kinerja karyawan.
2. Dari Variabel kepemimpinan, k omunikasi dan lingkungan kerja variabel
kepemimpinan merupakan variabel
yang paling besar pengaruhnya ter hadap kinerja karyawan, artinya kebe radaan kepemimpinan lebih menen tukan kinerja karyawan dibanding
dengan komunikasi dan lingkungan
kerja.
RUMUSAN MASALAH
Penelitian ini bermaksud menge tahui pengaruh komunikasi dan motivasi
kerja perawat terhadap kinerjanya pada
RSUD Karanganyar. Maka permasalahan
dalam penelitian ini adalah :
1. Seberapa besar pengaruh komunikasi
terhadap kinerja perawat?
2. Seberapa besar pengaruh motivasi ker ja
terhadap kinerja perawat?
3. Seberapa besar pengaruh komitmen
organisasi terhadap kinerja perawat?
4. Seberapa besar pengaruh komunikasi
terhadap kinerja perawat dengan

komitmen organisasi sebagai
moderating?
5. Seberapa besar pengaruh
terhadap kinerja perawat
komitmen organisasi sebagai
moderating?

variabel
motivasi
dengan
variabel

TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh yang signi fikan antara komunikasi terhadap
kinerja perawat.
2. Untuk mengetahui pengaruh yang
signifikan antara motivasi kerja terha dap kinerja perawat.
3. Untuk mengetahui pengaruh yang
signifikan antara komitmen organisasi
terhadap kinerja perawat.
4. Untuk mengetahui pengaruh yang
signifikan antara komunikasi terhadap
kinerja perawat dengan komitmen
organisasi sebagai variabel moderating
5. Untuk mengetahui pengaruh yang
signifikan antara motivasi terhadap
kinerja perawat dengan variabel
komitmen organisasi sebagai variabel
moderating
TINJAUAN PUSTAKA
1. Motivasi
a. Definisi motivasi
Motivasi adalah suatu faktor
penentu pokok didalam tingkat
prestasi karyawan dan kemam pulabaan perusahaan (Manullang,
2001:108). Teori-teori motivasi
dapat diklasifikasikm menjadi 3
kelompok :
1) Teori-teori Petunjuk
Mengemukakan
bagaimana
memotivasi karyawan. Teori ini
didasarkan atas dasar pengalaman coba-coba.
2) Teori-teori isi (Content Theories)
Teori ini kadang disebut teori
kebutuhan (need theories),
berkenaan dengan penyebab penyebab perilaku atau memusatkan pada pertanyaan "apa"
dari motivasi. Teori ini san gat

terkenal, salah satu diantaranya
: Teori Hierarki kebutuhan dari
Abraham Maslow.
3) Teori-teori proses (Process
Theories)
Teori ini berkenaan dengan
bagaimana perilaku dimulai dan
dilaksanan atau menjelaskan
aspek "bagaimana" dari motivasi.
b. Proses Motivasi
Proses motivasi terdiri dari bebe rapa tahapan proses sebagai
berikut:
1) Munculnya suatu kebutuhan
yang belum terpenuhi menye babkan
ketidakseimbangan
(tention) dalam diri seseorang
dan berusaha untuk mengura nginya dengan berperilaku
tertentu.
2) Seseorang kemudian mencaricari cara untuk memtiaskan
keinginan tersebut.
3) Seseorang mengarahkan peri lakunya ke arah pencapaian
tujuan atau prestasi dengan
cara-cara yang telah dipilihnya
dengan didukung oleh kemam puan, ketrampilan maupun
pengalamannya.
4) Penilaian prestasi dilakukan
oleh diri sendiri atau orang lain
(atasan)
tentang
keber hasilannya mencapai tujuan.
5) Imbalan atau hukuman yang
diterima atau dirasakan ter gantung kepada evaluasi atas
prestasi yang dilakukan.
6) Akhirnya seseorang menilai
sejauh mana perilaku dan imbalan telah memuaskan kebu tuhannya (Gutteres dalam Ika
Prihatin, 2009)
2. Kinerja
a. Definisi Kinerja
Kinerja adalah prestasi kerja atau
hasil kerja/output baik kualitas
maupun kuntitas yang dicapai SDM
per satuan periode waktu dalam

melaksanakan tugas kerjanya sesuai
dengan
tanggungjawab
yamg
diberikan
kepadanya
(Anwar
Prabu:2009).
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja
Menurut Henry Simamora dalam
Anwar Prabu, 2009, kinerja
dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:
Faktor Individual yang terdiri dari:
1) Kemampuan dan keahlian
2) Latar Belakang
3) Demografi
Faktor Psikologis yang terdiri dari:
1) Persepsi
2) Attitude
3) Personality
4) Pembelajaran
5) Motivasi
Faktor Organisasi yang terdiri dari:
1) Sumber daya
2) Kepemimpinan
3) Penghargaan
4) Struktur
5) Job Design
3. Komunikasi
Menurut pandangan Lasswell
dalam jurnal Dinamika Sosial Ekonomi
(Berta Esti:2009), komunikasi adalah
proses penyampaian pesan dari seorang
komunikator kepada komunikan dengan
menggunakan media tertentu dan
membawa satu effek "Who says what in
which channel to whom with what
effect”
Bentuk komunikasi dibedakan
menjadi dua, yaitu komunikasi verbal
dan komunikasi non verbal (Mulyana,
2003 dalam jurnal Berta Esti, 2009).
Proses komunikasi (communications
process) terdiri dari enam tahap, yaitu;
Pengirim memiliki suatu ide a tau
gagasan, mengubah ide menjadi suatu
pesan, menyampaikan pesan, penerima
menerima pesan, pesan ditafsirkan oleh
penerima, tanggapan dari penerima dan
mengirim umpan balik kepada pengirim
(Djoko Purwanto:2003)
4. Organisasi
Organisasi adalah suatu pola

hubungan-hubungan yang melalui mana
orang-orang di bawah pengarahan
manajer mengejar tujuan bersama
(Stoner dalam Wordpress). Organisasi
adalah bentuk setiap perserikatan
manusia untuk mencapai tujuan ber sama (James D. Mooney dalam
Wordpress). Organisasi merupakan
suatu sistem aktivitas kerja sama yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih.
(Chester I. Bernard dalam Wordpress ).
Sondang P. Siagian, mende finisikan " organisasi ialah setiap bentuk
persekutuan antara dua orang atau
lebih yang bekerja bersama serta secara
formal terikat dalam rangka pencapaian
suatu tujuan yang telah ditentukan
dalam ikatan yang mana terdapat sese orang / beberapa orang yang disebut
atasan dan seorang / sekelompok orang
yang disebut dengan bawahan.".
Malayu Hasibuan mengatakan " org anisasi ialah suatu sistem perserikatan
formal, berstruktur dan terkoordinasi
dari sekelompok yang bekerja sama
dalam mencapai tujuan tertentu.
Organisasi hanya merupakan alat dan
wadah saja.". Menurut Pradjudi
Armosudiro organisasi adalah struktur
pembagian kerja dan struktur tata
hubungan kerja antara sekelompok
orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama sama mencapai tujuan tertentu
(Wordpress).
5. Komitmen Organisasi
Komitmen organisasi dapat
dipahami melalui dua pendekatan, ya itu
pendekatan perilaku dan pendekatan
sikap (Panggabean, 2001 dalam jurnal
Wijayanti dan Winarna, 2004). Dalam
pendekatan sikap, perhatian para pene liti adalah terhadap menifestasi dari
komitmen
yang
tegas.
Seorang
karyawan menjadi terikat kepada
organisasi karena sunk cost (gaji dan
fasilitas yang merupakan fungsi dari
usia dan masa kerja). Mereka akan
sangat merasa rugi jika mereka pindah
kerja. Sedangkan dalam pendekatan

sikap, komitmen organisasi didefinisikan
sebagai suatu pernyataan dimana
seorang karyawan diidentifikasikan
dengan sebuah organisasi tertentu dan
tujuan-tujuannya. Karyawan tersebut
ingin tetap menjadi anggota organisasi
dalam rangka memfasilitasi organisasi
yang bersangkutan untuk mencapai
tujuannya.
Menurut L. Mathis-John H.
Jackson, komitmen organisasi adalah
tingkat sampai dimana karyawan yakin
dan menerima tujuan organisasional,
serta berkeinginan untuk tinggal ber sama atau meninggalkan perusahaan
pada akhirnya tercermin dalam ketidak hadiran
dan
angka
perputaran
karyawan.
Komitmen organisasi adalah
ikatan keterkaitan individu dengan
organisasi serhingga individu tersebut
merasa
memiliki
organisasinya
(Mathieu dan Zajac dalam Supriyono,
2005)
6. Variabel Moderating
Variabel moderating adalah
variabel yang memperkuat atau mem perlemah dan dapat diukur. Variabel
moderating ini disebut juga dengan
Variabel independen kedua. Misalnya,
hubungan antara suami-istri akan
menjadi semakin akrab bila mempunyai
anak, dan akan semakin renggang jika
ada pihak ketiga. Anak adnlah variabel
moderating yang memperkuat hubungan, dan pihak ketiga adalah yang
memperlemah hubungan (Sugiyono,
2007:34). Perbedaan dengan variable
intervening adalah varibel intervening
merupakan variabel yang memperkuat
atau memperlemah hubungan antara
variabel independen (X) dan dependen
(Y), tetapi bersifat teoritis, sehingga
tidak teramati dan tidak dapat diukur
(kalau variabel moderating dapat
diukur), (Sugiyono, 2007:35).
Pengembangan Hipotesis
Hipotesis ini adalah jawaban semen tara terhadap pertanyaan-pertanyaan yang
dikemukakan dalam perumusan masalah,

maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai
berikut:
1. H1 : Diduga terdapat pengaruh yang
signifikan antara komunikasi
terhadap kinerja perawat.
2. H2: Diduga terdapat pengaruh yang
signifikan antara motivasi kerja
terhadap kinerja perawat.
3. H3 : Diduga terdapat pengaruh yang
signifikan antara komitmen orga nisasi terhadap kinerja perawat
4. H4: Diduga terdapat pengaruh yang
signifikan antara komunikasi
terhadap kinerja perawat dengan
komitmen organisasi sebagai
variabel moderating.
5. H5: Diduga terdapat pengaruh yang
signifikan antara motivasi ter hadap kinerja perawat dengan
variabel komitmen organisasi
sebagai variabel moderating
Model Penelitian
Hipotesis yang telah dirumuskan
akan diuji untuk mengetahui pengaruh
antara komitnikasi dan motivasi kerja
sebagai variabel bebas (X 1 dan X2) berpengaruh pada kinerja perawat (Y) dengan
komitmen organisasi sebagai variabel
moderating.
Kerangka penelitiannya adalah sebagai
berikut:
Komunikasi
(X1)
Kinerja
(Y)

Motivasi Kerja
(X2)
Komitmen
Organisasi

Keterangan:
1. Komunikasi merupakan variabel bebas
(X1)
2. Motivasi Kerja merupakan variabel
bebas (X 2)
3. Kinerja merupakan variabel terikat (Y)
4. Komitmen
Organisasi
merupakan
variabel moderating yang merupakan
variabel yang memperkuat atau
memperlemah
hubungan
antara

variabel bebas (X 1, X2) dan variabel
terikat (Y)
METODE PENELITIAN
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada
Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum
Daerah Karanganyar. Dilakukan pada
akhir bulan Desember 2009 sampai
dengan pertengahan bulan Februari
2010.
2. Ruang Lingkup Dan Batasan Peneli tian
Ruang lingkup yang penulis
lakukan adalah perawat pada Instalasi
Rawat map di Rumah Sakit Umum
Daerah Karanganyar. Penelitian ini
merupakan penelitian survey yaitu
penelitian ini mengambil sampel dari
populasi
dengan
menggunakan
kuesioner sebagai alat pengumpulan
data pokok kepada responden.
Berdasarkan pada latar bela kang masalah, identifikasi serta peru musan masalah. Maka perlu adanya
batasan masalah yang ada. Dalam
pembahasan ini lebih difokuskan pada
bagaimana komunikasi dan motivasi
kerja mempunyai dampak pada kinerja
yang dihasilkan oleh perawat dengan
komitmen organisasi sebagai variabel
yang memperkuat atau memperlemah
komunikasi dan motivasi kerja tersebut.
Kinerja berkaitan erat pada mutu
pelayanan di rumah sakit. Penelitian ini
dikhususkan untuk karyawan dalam hal
ini perawat pada Instalasi Rawat Inap
RSUD Karanganyar yang telah bekerja
minimal 1 tahun.
3. Definisioperasonal
a. Komunikasi
1) Definisi
Komunikasi adalah proses per tukaran informasi antar individu
melalui suatu sistem yang biasa
(lazim) baik dengan simbolsimbol, sinyal-sinyal, maupun
perilaku atau tindakan (William
C. Himstreet dan Wayne Murlin
Baty dalam Komunikasi Bisnis,
Djoko Purwanto, 2003)

2) Indikator
a) Penetapan tujuan
b) Pembuatan dan Pelaksanakan keputusan
c) Pengukuran prestasi kerja
d) Perekrutan dan pengembangan staf
e) Pelayanan pelanggan
f) Berinteraksi dengan pera turan yang ada (Djoko
Purwanto, 2003)
b. Motivasi Kerja
1) Definisi
Motivasi adalah keadaan dalam
pribadi seseorang yang mendo rong keinginan individu untuk
melakukan kegiatan-kegiatan
tertentu guna mencapai tujuan.
Menurut Kartini Kartono, moti vasi
menjadi
dorongan
(drivingforce) terhadap seseorang agar mau melaksanakan
sesuatu.
2) Indikator
a) Peluang untuk pengembangan
b) Pengakuan yang pantas
c) Kemungkinan untuk keberhasilan Pelaksanaan
d) Upah yang lebih tinggi
e) Tunjangan yang lebih baik
f) Keselamatan Kerja (M.
Manullang dan Marihot
Manullang 2001:122)
c. Kinerja
1) Definisi
Kinerja adalah prestasi kerja
atau hasil kerja/output baik
kualitas maupun kuntitas yang
dicapai SDM per satuan periode
waktu dalam melaksanakan
tugas kerjanya sesuai dengan
tanggungjawab yamg diberikan
kepadanya.
2) Indikator
Malayu Hasibuan dalam Anwar
Prabu, 2009, mengemukakan
bahwa aspek-aspek yang dinilai
kinerja
mencakup
sebagai
berikut:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Kesetiaan
Hasil kerja
Kejujuran
Kedisiplinan
Kerjasama
Kepemimpinan
Kepribadian
Kecakapan
Tanggungjawab
(Anwar
Prabu, 2009)
d. Komitmen Organisasi
1) Definisi
Komitmen organisasi adalah
ikatan keterkaitan individu
dengan organisasi serhingga
individu tersebut merasa memi liki organisasinya.
2) Indikator
a) Kebanggaan akan organisasi
tempatnya bekerja
b) Keinginan untuk membantu
organisasi
c) Kesediaan demi dapat bertahan dalam organisasi
d) Kesamaan nilai
e) Identifikasi diri dengan
organisasi
f) Inspirasi dalam bekerja
g) Kepuasan memilih organisasi
h) Pengakuan tentang organisasi
i) Perhatian terhadap kepentingan
organisasi
(Supriyono: 2005, Jurnal
Ekonomi dan Bisnis)
4. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
1) Data Kuantitatif
Data kuantitatif yaitu data yang
dapat diukur secara langsung
atau lebih tepatnya dapat
dihitung
seperti
jumlah
karyawan rumah sakit
2) Data Kualitatif
Data kualitatif yaitu data yang
hanya dapat diukur secara tidak
langsung, seperti: kuesioner,
struktur organisasi dan uraian

pembagian
tugas,
sejarah
perkembangan rumah sakit,
serta data lain yang mendukun g
b. Sumber Data
1) Data Primer
Data primer yaitu data yang
diperoleh secara langsung dari
obyek penelitian melalui wawan
cara maupun memberikan
daftar pertanyaan.
5. Teknik Analisis Data
Pengolahan data dalam pene litian ini dilakukan dengan program
SPSS 10.0 (Statistical Product and
Service Solution)
a. Analisa regresi linier berganda
Menurut Djarwanto Ps dan
Pangestu Subagyo (2000:309),
analisis ini untuk mengetahui
besarnya pengaruh Komtuukasi dan
Motivasi kerja terhadap Kinerja
dengan
Komitmen
Organisasi
sebagai
Variabel
Moderating,
Analisa regresi linier berganda
dipilih karena analisis ini sesuai
dengan hipotesis peneliti, yaitu
untuk mengetahui faktor yang
paling
signifikan
berpengaruh
terhadap Kinerja dengan rumus :
Y = a + β1x1 + β2x2 + e
Keterangan :
Y
: variabel Dependent (Kinerja)
a : koefisien regresi ( konstanta )
β1 : koefisien variabel
β1 : koefisien variabel
x1 :
variabel
Independent
(Komunikasi)
X2 :
variabel
Independent
(Motivasi)
e
: standart error
b. Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas
Uji normalitas menggunakan
metode Kolmogorov-Smirnov.
Cara menguji normalitas yaitu
dengan membandingkan proba bilitas (p) yang diperoleh
dengan taraf signifikansi (a)
0,05. Apabila nilai p> a maka

terdistribusi
normal
atau
sebaliknya (Singgih, 2000: 179).
Hasil uji normalitas dengan
program SPSS 10.0 diperoleh
nilai probabilitas sebesar 0,872
di atas 0,05, hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi
secara normal ( p> 0,05).
2) Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas
merupakan
pengujian apakah pada model
regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel indepen den, jika terjadi korelasi maka
terdapat problem multikoli nearitas. Model regresi yang
baik tidak terjadi korelasi dian tara variabel. Untuk menguji
adanya multikoli-nearitas yaitu
dengan melihat pada Tolerance
Value atau Variance Inflation
Factor (VIF). Pedoman suatu
model regresi yang bebas
multikolinearitas adalah mem punyai VIF disekitar angka 1,
sedangkan batas VIF adalah 10
dan
mempunyai
angka
tolerance mendekati 1.
3) Uji Heterokedastisitas
Heteroskedastisitas bertujuan
menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan
variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan
yang lain tetap, maka disebut
homokedastisitas
dan
jika
berbeda disebut heteroskedas tisitas. Model regresi yang baik
adalah homokedastisitas atau
tidak terjadi heteroskedasti sitas. Jika probabilitas t hitung
terhadap residual > 0,05, berarti
data homokedastisitas. Jika
probabilitas t hitung terhadap
residual < 0,05, berarti data
heterokedastisitas.
Untuk
menguji ada tidaknya heteros kedastisitas di dalam penelitian
ini menggunakan uji grafik.
c. Uji Hipotesis

1) Moderated Regression Analysis
Moderated Regression Analysis
digunakan untuk mengetahui
pengaruh variabel komunikasi
(X1) dan motivasi (X 2) terhadap
variabel kinerja perawat (Y)
dengan komitmen organisasi
(M)
sebagai
variabel
moderating dengan persamaan
sebagai berikut:
a) Uji Interaksi Komunikasi
dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Mode rating terhadap Kinerja
Perawat.
Y = a+b1xl+ e
Y = a+blx1+bmxlx3+e
b) Uji Interaksi Motivasi Kerja
dengan Komitmen Organisasi
sebagai
Variabel
Moderating
terhadap
Kinerja Perawat.
Y = a+b2x2+ e
Y = a+b2x2+bmx2x3+e
c) Uji Interaksi Komunikasi
dan Motivasi Kerja dengan
Komitmen
Organisasi
sebagai Variabel Moderating
terhadap
Kinerja
Perawat.
Y = a+ blx1+b2x2+ e
Y = a+ blx1+b2x2+bmx1x2x3+e
Keterangan:
Y
= Kinerja Perawat
X1
= Komunikasi
X2
= Motivasi kerja
X3
= Variabel moderating
(Komitmen
Organisasi)
a
= Konstanta
b1
= Koefisien
Komunikasi
b2
= Koefisien Motivasi
Kerja
bm
= Koefisien Komitmen
Organisasi
(xl,x2)
= Interaksi
antara
Komunikasi dengan
Komitmen
Organisasi

(x2,x3)

= Interaksianyara
Motivasi
Kerja
dengan Komitmen
Organisasi

2) Uji t
Untuk menguji terhadap signi fikan pengaruh masing-masing
variabel independen terhadap
variabel dependen yang meng gunakan uji t.
3) Uji F
Uji F dilakukan untuk menge tahui apakah secara bersama sama variabel independen ber pegnaruh terhadap dependen.
4) Koefisien Determinasi
Menurut Djarwanto (2001)
analisis ini digunakan untuk
mengetahui seberapa besar
sumbangan yang diberikan
variabel
bebas
terhadap
variabel terikat yang ditujukan
dengan persentase.
Perhitungan dilakukan mela kukan program SPSS 10.0
ANALISIS DATA
1. Pengujian Instrumen Penelitian
a. Hasil Uji Validitas
Uji validitas bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana suatu
instrument digunakan dalam pene litian apa yang dapat diukur. Dalam
menentukan
validitas
angket,
penulis
menggunakan
rumus
korelasi product moment pearson.
Instrumen penelitian dikatakan
valid apabila korelasinya ( rxy )
melebihi angka kritis pada taraf
signifikansi 0,05. Hasil pengujian
tiap variabel adalah sebagai berikut:
1) Komunikasi
Hasil uji validitas komunikasi
dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.

Critical value untuk sampel
taraf signifikansi 0,05 adalah
0,312. Tabel 4.5 menunjukkan
bahwa semua butir pertanyan
(1 - 8) adalah valid, karena nilai
rxy lebih besar dari rjabt (0,312).
Dengan demikian instrument
yang digunakan dalam pene litian ini sesuai untuk mengukur
komunikasi.
2) Motivasi
Hasil uji validitas variabel motivasi dapat dilihat pada tabel di
bawah itu.

Critical Value untuk sampel
taraf signifikansi 0,05 adalah
0,312. Tabel 4.6 menunjukkan
bahwa semua butir pertanyaan
adalah valid, karena nilai rxy
lebih besar dari r tabel (0,312).
Dengan demikian ada 8 instrumen yang dapat digunakan
dalam penelitian ini untuk
mengukur motivasi.
3) Komitmen organisasi
Hasil uji validitas variabel komit men organisasi dapat dilihat
pada tabel berikut ini.

Critical Value untuk sampell
taraf signifikansi 0,05 adala h
0,312. Tabel 4.7 menunjukkan
bahwa semua butir pertanyaan
adalah valid, karena nilai rxy
lebih besar dari r tabel (0,312).
Dengan demikian ada 8 instrumen yang dapat digunWhan
dalam penelitian ini untukk
mengukur komitmen organisasi.
4) Kinerja perawat
Hasil uji validitas variabel
kinerja perawat dapat dilihat
pada label di bawah ini.

Critical Value untuk sampel
taraf signifikansi 0,05 adalah
0,312. Tabel 4.8 menunjukkan
bahwa semua butir pertanyaan
adalah valid, karena nilai rxy
lebih besar dari rtbel (0,312).
Dengan demikian ada 8 instrumen yang dapat digunakan
dalam penelitian ini untuk
mengukur
tingkat
kinerja
perawat.
b. Hasil Uji Reliabilitas
Peneliti melakukan uji reliabilitas
dengan cara Cronbach's Alpha dari
masing-masing instrumen dalam
suatu variabel Hasil pengujian dari
suatu instrumen dikatakan reliabel
(handal) apabila hasil pengujian
menghasilkan Cronbach's Alpha

(ralpha) di atas (0,60), maka
instrumen tersebut reliabel (Imam
Ghozali, 2000: 177). Hasil Uji
reliabilitas dari masing-masing
instrumen dalam varibel penelitian
sebagai berikut:

Semua variabel dalam penelitian
mempunyai Cronbach's Alpha lebih
dari 0,6, sehingga dapat dikatakan
bahwa semua variabel yaitu
komunikasi, motivasi, komitmen
organisasi dan kinerja perawat
adalah reliabel.
c. Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas
Uji normalitas menggunakan
metode Kolmogorov-Smirnov.
Cara menguji normalitas yaitu
dengan membandingkan proba bilitas (p) yang diperoleh
dengan taraf signifikansi (a)
0,05. Apabila nilai p> a maka
terdistribusi
normal
atau
sebaliknya (Singgih, 2000: 179).
Hasil uji normalitas dengan
program SPSS 10.0 diperoleh
nilai probabilitas sebesar 0,872
di atas 0,05, hal ini menun jukkan bahwa data berdistribusi
secara normal ( p> 0,05). Secara
rinci hasil uji normalitas dapat
dilihat pada tabe di bawah ini.

2) Uji Multikolinieritas
Multikolinearitas
merupakan
pengujian apakah pada model
regresi ditemukan adanya kore lasi antar variabel independen,

jika terjadi korelasi maka
terdapat
problem
ultikolinearitas. Model regresi yang
baik tidak terjadi korelasi
diantara
variabel.
Untuk
menguji adanya multikolineari tas yaitu dengan melihat pada
Tolerance Value atau Variance
Inflation Factor (VIF). Pedoman
suatu model regresi yang bebas
multikolinearitas adalah mem punyai VIF disekitar angka 1,
sedangkan batas VIF adalah 10
dan mempunyai angka tolerance mendekati 1. Hasil penguj
ian normalitas dengan SPSS
10.0 diperoleh hasil sebagai
berikut :

Pada tabel diatas diketahui
bahwa nilai VIF masing-masing
variabel kurang dari 10 dan
mempunyai nilai tolerance
mendekati lebih besar dari 0,1,
hal ini menunjukkan bahwa
variabel independen bebas dari
masalah multikolinearitas.
3) Uji Heterokedastisitas
Heteroskedastisitas bertujuan
menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketirlaksamaan
variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan
yang lain tetap, maka disebut
homokedastisitas
dan
jika
berbeda disebut heteroskedas tisitas. Model regresi yang baik
adalah homokedastisitas atau
tidak terjadi heteroskedas tisitnq. Jika probabilitas t hitung
terhadap residual > 0,05, berarti
data homokedastisitas. Jika
probabilitas terhadap residual <

0,05, berarti data heterokedas tisitas. Untuk menguji ada
tidaknya heteroskedastisitas di
dalam penelitian ini menggunakan uj i graft. Hasil penguj ian
heteroskedastisitas
dapat
dilihat pada gambar dibawah
ini.

Gambar Uji Heteroskedastisitas
Pada grafik scatterplots di atas
terlihat titik-titik menyebar
secara acak (random) baik
diatas maupun di bawah angka
0 pada sumbu Y. hal ini dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model
regresi.
d. Uji Hipotesis
a. Moderated Regression Analysis
Moderated Regression Analysis
digunakan untuk mengetahui
pengaruh variabel komunikasi
(X1) dan motivasi (X 2) terhadap
variabel kinerja perawat (Y)
dengan komitmen organisasi
(M)
sebagai
variabel
moderating. Berikut hasil uji
regresi dengan menggunakan
bantuan program SPSS.

Berdasarkan
hasil
regresi
dengan variabel moderating
tersebut sebagaimana seperti
pada table diatas diperoleh
persamaan sebagaimana regresi
linier sebagai berikut:
Y = 2,753 + 0,347X 1 + 0,276X2 +
0,265 M + 1,094 X 1M + 0,0672
X2M. Hasil persamaan regresi
linier tersebut dapat diinterpre tasikan sebagai berikut :
a = 2,753. Artinya bahwa
apabila komunikasi (X 1),
motivasi (X 2), komitmen
organisasi (M), interaksi
antara komunikasi dengan
komitmen
organisasi
(X1M) dan interaksi antara
motivasi dengan komitmen organisasi (X 2M)
konstan, maka kinerja
perawat sebesar 2,753
satuan.
b1= 0,347. Komunikasi berpengaruh positif terhadap
kinerja perawat. Artinya
jika Komunikasi semakin
baik maka kinerja perawat
akan naik.
b2 = 0,276. Motivasi berpengaruh positif terhadap
kinerja perawat. Artinya
jika motivasi semakin baik
maka kinerja perawat
akan meningkat.
b2 = 0,265. Komitmen organisasi berpengaruh positif
terhadap kinerja perawat.
Artinya jika komitmen
organisasi semakin baik
maka kinerja perawat
akan meningkat.
b4 = 1,094. Interaksi komunikasi dengan komitmen
organisasi berpengaruh
positif terhadap kinerja
perawat. Artinya jika
interaksi
komunikasi
dengan
komitmen
organisasi semakin tinggi

maka kinerja perawat
akan meningkat.
b5 = 0,0672. Interaksi motivasi
dengan komitmen organisasi berpengaruh positif
terhadap kinerja perawat.
Artinya jika interaksi motivasi dengan komitmen
organisasi semakin tinggi
maka kinerja perawat
akan meningkat.
b. Hasil Uji t
Analisis uji t digunakan untuk
menguji pengaruh masing masing variable independent
terhadap variable dependen
secara parsial. Berdasarkan
hasil analisis data diperoleh nilai
t sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji t dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1) Nilai thitung untuk komunikasi
(XI) besar dari nilai t tabel,
maka Ho ditolak, berarti
dapat disimpulkan terdapat
pengaruh yang signifikan
antara komunikasi (X 1)
terhadap kinerja perawat.
Berarti hipotesis pertama
yang menyatakan bahwa
"Diduga terdapat pengaruh
yang signifikan antara komu
nikasi terhadap kinerja
perawat", terbukti.
2) Nilai thitung untuk motivasi
(X2) besar dari nilai ttabel,
maka Ho ditolak, berarti
dapat disimpulkan terdapat
pengaruh yang signifikan
antara motivasi (X 2) terhadap kinerja perawat.
Berarti hipotesis kedua
yang menyatakan bahwa

"Diduga terdapat pengaruh
yang
signifikan
antara
motivasi terhadap kinerja
perawat", terbukti.
3) Nilai thitung untuk komitmen
organisasi (M) besar dari
nilai ttabel, maka Ho ditolak,
berarti dapat disimpulkan
terdapat pengaruh yang
signifikan antara komitmen
organisasi (M) terhadap
kinerja perawat. Berarti
hipotesis
ketiga
yang
menyatakan bahwa "Diduga
terdapat pengaruh yang
signifikan antara komitmen
organisasi terhadap kinerja
perawat", terbukti
4) Nilai thitung untuk interaksi
antara komunikasi dengan
komitmen organisasi (X 1M)
besar dari nilai t tabel, maka
Ho ditolak, berarti dapat
disimpulkan
terdapat
pengaruh yang signifikan
antara interaksi antara
komunikasi dengan komitmen organisasi (X 1M) terhadap kinerja perawat.
Berarti hipotesis keempat
yang menyatakan bahwa
"Diduga terdapat pengaruh
yang signifikan antara komu
nikasi terhadap kinerja
perawat dengan komitmen
organisasi sebagai variabel
moderating", terbukti.
5) Nilai thitung untuk interaksi
motivasi dengan komitmen
organisasi (X2M) kecil dari
nilai ttabel, maka Ho diterima, berarti dapat disimpulkan
tidak
terdapat
pengaruh yang signifikan
antara interaksi motivasi
dengan komitmen organisasi (X2M) terhadap kinerja
perawat. Berarti hipotesis
kelima yang menyatakan
bahwa "Diduga terdapat

pengaruh yang signifikan
antara motivasi terhadap
kinerja perawat dengan
variabel komitmen organisasi
sebagai
variabel
moderating", tidak terbukti.
c. Hasil Uji F
Uji F digunakan untuk menguji
tingkat signifikansi pengaruh
variabel
bebas
terhadap
variabel terikat secara bersama sama. Untuk proses analisis
dengan uji F ini, data dan proses
analisisnya
sama
dengan
analisis regresi linier berganda,
dengan kata lain nilai Fhitung dan
nilai signifikansinya untuk uji F
tersebut sudah dihasilkan ketika
dilakukan analisis regresi ber ganda. Hasil analisis uji F
diperoleh nilai F hitung untuk
sebesar 30,205, dan F tabel, (5;
34) sebesar 2,53, maka Ho
ditolak. Maka dapat disim pulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara
komunikasi (X 1), motivasi (X 2),
komitmen
organisasi
(M),
interaksi antara komunikasi
dengan komitmen organisasi
(X1M) dan interaksi antara
motivasi dengan komitmen
organisasi
(X2M)
secara
bersama-sama terhadap kinerja
perawat. Hal ini juga menun jukkan bahwa model yang
digunakan sudah sesuai dengan
datanya (fit).
d. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digu nakan untuk mengetahui sebe rapa besar pengaruh variabel
independen terhadap variabel
dependen. Berdasarkan hasil uji
regresi diketahui bahwa nilai
adjusted R Square sebesar
0,789, sehingga dapat diinter pretasikan bahwa variabel
komunikasi (X 1), motivasi (X 2),
komitmen
organisasi
(M),

interaksi antara komunikasi
dengan komitmen organisasi
(X1M) dan interaksi antara
motivasi dengan komitmen
organisasi (X 2M) berpengaruh
terhadap
kinerja
perawat
sebesar 78,9%. Sedangkan
sisanya sebesar 21,1% kinerja
perawat
dipengaruhi
oleh
variabel lain.
Pembahasan
Komunikasi adalah proses pertukaran
informasi antar individu mel alui suatu
sistem yang biasa (lazim) baik dengan
simbol-simbol,
sinyal-sinyal,
maupun
perilaku atau tindakan. Hasil analisis untuk
hipotesis pertama menunjukkan bahwa
variabel komunikasi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja perawat.
Pengaruh positif menunjukkan bahwa jika
komunikasi yang meliputi penetapan
tujuan, pembuatan dan pelaksanakan kepu tusan, pengukuran prestasi kerja, pere krutan dan pengembangan staf, pelayanan
pelanggan, dan berinteraksi dengan pera turan yang ada semakin baik ak an semakin
meningkatkan kinerja perawat.
Motivasi adalah keadaan dalam
pribadi seseorang yang mendorong keingi nan individu untuk melakukan kegiatan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
terhadap kinerja perawat. Pengaruh positif
menunjukkan bahwa semakin tinggi
motivasi kerja karyawan dipengaruhi
peluang untuk pengembangan, pengakuan
yang pantas, kemungkinan untuk keber hasilan pelaksanaan, upah yang lebih tinggi,
tunjangan yang lebih baik, keselamatan
kerja akan semakin meningkatkan kinerja
perawat.
Komitmen organisasi adalah ikatan
keterkaitan individu dengan organisasi
sehingga individu tersebut merasa memiliki
organisasinya. Hasil analisis untuk hipotesis
ketiga menunjukkan bahwa komitmen
organisasi berpengaruh positif dan signi fikan terhadap kinerja perawat. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi komit men organisasi akan semakin meningkatkan
kinerja perawat. Hasil analisis juga menunjukkan komitmen organisasi me moderasi
pengaruh komunikasi terhadap kinerja
kinerja perawat, artinya semakin baik
komunikasi yang didukung oleh komitmen
yang tinggi akan semakin meningkatkan
kinerja perawat. Hasil analisis ini juga
menunjukkan bahwa komitmen organisasi
tidak memoderasi pengaruh motivasi
terhadap kinerja perawat, artinya komitmen
organisasi bertindak sebagai variabel inde penden daripada moderasi jika dikaitkan
dengan motivasi atau dengan kata lain
komitmen organisasi kurang memperkuat
hubungan antara motivasi dengan kin erja
perawat.
KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data dan
pembahasan, hasil penelitian ini dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Hasil uji t menunjukkan bahwa komu nikasi berpengaruh positif terhadap
kinerja perawat di RSUD Karanganyar.
Hal ini berarti semakin baik kornunikasi
akan semakin meningkatkan kinerjaa
perawat.
2. Hasil uji t menunjukkan bahwa motivasi
berpengaruh positif terhadap kinerja
perawat di RSUD Karanganyar. Hal ini
berarti semakin tinggi inotivasi akan
semakin meningkatkan kinerja perawat.
3. Hasil uji t menunjukkan bahwa komit men organisasi berpengaruh positif
terhadap kinerja perawat di RSUD
Karanganyar. Hal ini berarti semakin
tinggi komitmen organisasi akan
semakin meningkatkan kinerja perawat.
4. Hasil uji t menunjukkan bahwa komit men organisasi memoderasi pengaruh
komunikasi terhadap kinerja perawat di
RSUD Karanganyar. Hal ini berarti
kornunikasi yang baik dan didukung
oleh komitmen organisasi yang tinggi
akan semakin meningkatkan kinerja
perawat.
5. Hasil uji t menunjukkan bahwa komit men organisasi tidak memoderasi

pengaruh motivasi terhadap kinerja
perawat di RSUD Karanganyar.
KETERBATASAN
Penelitian ini memiliki beberapa
keterbatasan, diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Objek yang diteliti hanya pada unit kerja
perawat di RSUD Karanganyar. Hasi l
yang berbeda mungkin akan diperoleh
jika objek yang diteliti diperluas
2. Penelitian ini hanya menggunakan
kuesioner untuk pengumpulan data,
sehingga bisa terjadi respon bias dari
responden.
SARAN
Keterbatmn dalam penelitian ini
diharapkan dapat diperbaiki khususnya
untuk penggunaan pendekatan deviasi yang
belum digunakan dalam penelitian ini.
1. Bagi RSUD Karanganyar, sebaiknya
memperhatikan dan memperbaiki
masalah kommikasi, motivasi dan
komitmen organisasi perawat, sehingga
dapat meningkatkan kinerjanya.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya mem perluas objek penelitian ke perusahaan
di wilayah lain di Indonesia untuk
memperoleh gambaran yang lebih
menyeluruh.
3. Penelitian lain diharapkan dapat
melengkapi kuesioner dengan observasi
di lapangan dan wawancara, sehin gga
dapat mengurangi respon bias dari
responden.
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