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ABSTRAK 
 

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen kedua yang penting dilaksanakan 

oleh setiap unit kerja sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berdaya guna dan 

berhasil guna. Pengorganisasian dalam manajemen pelayanan kesehatan di puskesmas, 

sama hal dengan di organisasi lainnya. Pengorganisasian puskesmas ke depan dipimpin 

oleh seorang Kepala Puskesmas dan meliputi unit fungsional dan unit tata usaha. Inti 

dari pengorganisasian kerja dalam institusi adalah kesuksesan, disiplin, dan kesempatan 

yang memiliki tujuan-tujuan dan pengkoordinasian kerja. Disiplin yang baik 

mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan 

kepadanya. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pengorganisasian terhadap 

disiplin kerja pegawai Puskesmas Indihiang Kota Tasikmalaya. Metode penelitian 

adalah penelitian korelasional dengan populasi sebanyak 60 pegawai dan penentuan 

Sampel menggunakan total sampling sehingga jumlahnya 60 orang.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengorganisasian di Puskesmas Indihiang sebagian besar (48,3%) 

yaitu sebanyak 29 orang termasuk kategori cukup, dan disiplin kerja pegawai paling 

banyak termasuk kategori baik yaitu 32 orang (53,3%). Ada pengaruh yang kuat 

pengorganisasian terhadap disiplin kerja pegawai Puskesmas Indihiang Kota 

Tasikmalaya yaitu sebesar 76,56% dengan nilai Koefisien Korelasi (rs) sebesar 0,875. 

Hasil perhitungan diperoleh t hitung sebesar 13,78. Angka tersebut > t tabel 1,67l. 

Saran bagi  puskesmas untuk mengubah kebiasaan tidak mengisi absensi setiap 

hari diharapkan pihak puskesmas menggunakan sistem sensor sidik jari. Sebab  sistem 

absensi manual sering kali mengalami kesulitan dalam mengontrol laporan harian 

kehadiran pegawai, selain itu sistem absensi manual membuka peluang terjadinya 

kesalahan dan ketidak akuratan data absensi karyawan. 

 

Latar Belakang 

Manajemen yang diterapkan di jajaran Departemen Kesehatan, lebih mengacu 

kepada konsep yang disampaikan G. Terry, yaitu melalui fungsi-fungsi ; perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan pelaksanaan (actuating), 

pengawasan dan pengendalian (controlling). Manajemen merupakan proses pelaksanaan 

kegiatan organisasi melalui upaya orang lain untuk mencapai tujuan bersama  (Depkes 

RI, 2008).  

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen kedua yang penting dilaksanakan 

oleh setiap unit kerja sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berdaya guna dan 

berhasil guna. Pengorganisasian merupakan pengelompokan yang terdiri dari beberapa 

aktifitas dengan sasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan masing-masing 
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kelompoknya untuk melakukan koordinasi yang tepat dengan unit lain secara horizontal 

dan vertikal untuk mencapai tujuan organisasi sebagai organisasi yang komplek, maka 

pelayanan keperawatan harus mengorganisasikan aktivitasnya melalui kelompok-

kelompok sehingga tujuan pelayanan keperawatan akan tercapai  (Depkes RI, 2008). 

Pengorganisasian merupakan upaya untuk menghimpun semua sumber daya yang 

dimiliki puskesmas dan memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuannya. 

Pengorganisasian dalam manajemen pelayanan kesehatan di puskesmas, sama hal 

dengan di organisasi lainnya. Pengorganisasian puskesmas ke depan dipimpin oleh 

seorang Kepala Puskesmas dan meliputi unit fungsional dan unit tata usaha. Program 

pokok Puskesmas atau program kesehatan dasar yang harus dilaksanakan di Puskesmas 

meliputi; promosi kesehatan, kesehatan lingkungan,  kesehatan ibu dan anak, termasuk 

keluarga berencana,  perbaikan gizi, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan. 

Puskesmas dapat mengembangkan program-program unggulan berdasarkan kebutuhan, 

situasi dan kondisi daerah masing-masing. Contohnya, daerah yang diwilayah kerjanya 

banyak ditemukan kelompok rawan kesehatan atau kelompok resiko tinggi (high-risk 

group) ; seperti ibu hamil Risti, penyakit kronis, dan lanjut usia.  Di wilayah tersebut 

dapat dikembangkan perawatan kesehatan masyarakat (community health nursing) 

sebagai program unggulan atau program prioritas kesehatan lain (Depkes RI, 2008). 

 

 

Kepustakaan 

Pengorganisasian adalah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, 

tugas, kewenangan dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu 

organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kegiatan kesatuan yang telah ditetapkan. 

(Juniati, 2003) Sedangkan Szilagji (2001) mengemukakan bahwa fungsi 

pengorganisasian merupakan proses mencapai tujuan dengan koordinasi kegiatan dan 

usaha, melalui penataan pola struktur, tugas, otoritas, tenaga kerja dan komunikasi. 

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan 

bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan 

orang-orang pada setiap aktifitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, 

menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang 

akan melakukan aktifitas-aktifitas tersebut (Hasibuan, 2001). 

Dalam proses pengorganisasian agar tujuan bersama dapat dicapai secara efektif, 

perlu menetapkan langkah-langkah tertentu sebagai petunjuk arah pelaksanaan kegiatan 

organisasi: 

1) Perencanaan 

Perencanaan, yaitu langkah awal penentuan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan 

ke dalam bagian-bagian spesialitas unit kerja 

2) Penetapan tujuan organisasi 

Penetapan tujuan organisasi, yaitu kepastian tujuan yang digariskan secara realistis, 

sehingga dapat mempermudah anggota organisasi untuk memahami pekerjaan sesuai 

dengan spesialisasi kehaliannya. 

Disiplin  berasal  dari  akar  kata   “disciple“  yang  berarti  belajar. Disiplin  

merupakan  arahan  untuk melatih  dan membentuk  seseorang   melakukan sesuatu  

menjadi lebih  baik. Disiplin adalah  suatu proses yang dapat  menumbuhkan perasaan  

seseorang untuk mempertahankan  dan meningkatkan  tujuan  organisasi  secara 

obyektif, melalui kepatuhannya  menjalankan  peraturan  organisasi (Hasibuan, 2001).  

 



9 

 

Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase terbesar (48,3%) yaitu sebanyak 29 

orang menyatakan bahwa pengorganisasian termasuk kategori cukup. Pengorganisasian 

pegawai di Puskesmas Indihiang baru termasuk kategori cukup diantaranya dikarenakan 

sebagian besar responden yaitu 42 orang menyatakan tidak ada upaya khusus dalam 

menjelaskan tujuan organisasi kepada pegawai baru. 

Tidak adanya upaya khusus dalam menjelaskan tujuan organisasi kepada pegawai 

baru akan menghambat pada tercapainya tujuan tersebut. Sebab secara metodologis 

pengorganisasian merupakan suatu cara manajerial yang berhubungan dengan usaha-

usaha kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya dengan pembagian kerja.  

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hasibuan (2001) bahwa untuk 

mencapai tujuan bersama, maka pengelola suatu organisasi perlu mempertimbangkan 

tentang upaya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. 

Hal ini dimaksudkan agar percapaian kepentingan pribadi tidak dominan, sehingga 

dapat mempengaruhi ketetapan tujuan utama organisasi, yaitu Hasil penelitian terlihat 

bahwa dispilin kerja pegawai di Puskesmas Indihiang paling banyak termasuk kategori 

baik yaitu 32 orang (53,3%), dan sisanya termasuk kategori cukup yaitu sebanyak 28 

(46,7%). Hal ini dikarenakan masih banyak pegawai yang tidak mengisi absen setiap 

hari, dan datang tidak tepat waktu. 

Telat berkaitan erat dengan sikap disiplin. Jika kita sering telat dan tidak ada masalah 

dengan itu, itu artinya kita tidak memiliki sikap disiplin atau tidak terbiasa dengan 

kedisiplinan. Itu sama artinya merendahkan diri kita sendiri. Oleh karena itu sudah 

sepatutnya pegawai mulai berubah dengan menerapkan disiplin waktu bagi diri sendiri. 

Jika sikap disiplin dibiasakan sejak kecil, hingga dewasa pun ia akan terus bersikap 

disiplin. Seandainya seseorang yang terbiasa berdisiplin lalu masuk ke dalam 

lingkungan yang menerapkan disiplin yang ketat, seperti militer misalnya. Hal itu tidak 

akan menjadi masalah baginya. Jika tidak terbiasa bersikap disiplin tentu ia tidak akan 

tahan dan lari dari tugas. 

Datang terlambat rasanya sudah menjadi budaya atau penyakit akut yang sulit 

disembuhkan. Baik itu anak sekolah, mahasiswa, karyawan kantor, undangan diskusi, 

seminar atau workshop pasti ada yang datang terlambat. Jika terlambatnya lima hingga 

sepuluh menit bisa dimaklumi dan dianggap masih dalam batas toleransi. Tapi kalau 

terlambatnya setengah hingga satu jam tentu sangat keterlaluan. Ini menunjukkan kalau 

kesadaran berdisiplin pegawai masih rendah. 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan korelasi rank spearman 

didapatkan nilai Koefisien Korelasi (rs) sebesar 0,875. Angka ini menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang kuat pengorganisasian terhadap disiplin kerja pegawai Puskesmas 

Indihiang Kota Tasikmalaya yaitu sebesar 76,56% sedangkan sisanya sebesar 23,44% 

dipengaruhi variabel lain. 

Hasil perhitungan diperoleh t hitung sebesar 13,78. Angka tersebut >  t tabel 1,67l, 

maka Ha diterima dan Ho ditolak, yang berarti: Ada pengaruh pengorganisasian 

terhadap disiplin kerja pegawai Puskesmas Indihiang Kota Tasikmalaya.   

Adanya pengaruh dari pengorganisasian menunjukkan bahwa pengorganisasian 

merupakan upaya untuk menghimpun semua sumber daya yang dimiliki puskesmas dan 

memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuannya. Pengorganisasian dalam 

manajemen pelayanan kesehatan di puskesmas, sama hal dengan di organisasi lainnya. 

Hasil ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Djatmiko (2002) bahwa Inti dari 
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pengorganisasian kerja dalam institusi adalah kesuksesan, disiplin, dan kesempatan 

yang memiliki tujuan-tujuan dan pengkoordinasian kerja.  

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap 

tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semagat kerja, 

dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Kedisplinan adalah 

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela 

menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia akan 

mematuhi\ui/mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Kesediaan 

adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan 

perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak. Mengingat kedisiplinan lebih menitik 

beratkan pada kesadaran dan kesediaan seseorang, maka untuk menjamin tercapainya 

tujuan institusi perlu didukung oleh pengorganisasian yang memadai. 

Disiplin kerja merupakan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan secara tertib oleh 

anggota organisasi dalam ketaatan melaksanakan peraturan secara sukarela, untuk 

mencapai tujuan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah proses bahkan 

sebagai faktor penentu yang sangat dominan dalam upaya pencapaian tujuan suatu 

organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu penanaman dan 

penumbuhan sikap disiplin kepada setiap insan pegawai mutlak diperlukan, sehingga 

tersedia sumber daya pegawai yang semakin berkwalitas, berdaya saing tinggi dan 

mampu menghadapi era globalisasi. Begitu pentingnya disiplin kerja bagi setiap instansi 

di lingkungan pemerintah maupun swasta, maka pimpinan harus dapat memberikan 

motivasi kepada karyawan agar dapat menjalankan segala aturan yang diberlakukan.  

 

Kesimpulan dan Saran  
1. Pengorganisasian di Puskesmas Indihiang sebagian besar (48,3%) yaitu sebanyak 29 

orang termasuk kategori cukup 

2. Dispilin kerja pegawai di Puskesmas Indihiang paling banyak termasuk kategori baik 

yaitu 32 orang (53,3%).  

Ada pengaruh yang kuat pengorganisasian terhadap disiplin kerja pegawai 

Puskesmas Indihiang Kota Tasikmalaya yaitu sebesar 76,56% dengan nilai Koefisien 

Korelasi (rs) sebesar 0,875. Hasil perhitungan diperoleh t hitung sebesar 13,78. Angka 

tersebut > t tabel 1,67l. 

 

Saran 

Diharapkan menyediakan waktu khusus dalam menyampaikan tujuan puskesmas 

sehingga dalam pembagian kerja setiap orang memiliki tugas tertentu dan pendelegasian 

atau pelimpahan wewenang serta tanggung jawab kepada staf untuk bertindak dalam 

batas-batas tertentu dapat dipahami oleh pegawai lain. Hal tersebut berguna agar adanya 

keselarasan tindakan, usaha, sikap dan penyesuaian antar tenaga yang ada tiap bagian 

serta untuk  memanage waktu yang tersedia. Untuk mengubah kebiasaan tidak mengisi 

absensi setiap hari diharapkan pihak puskesmas menggunakan sistem sensor sidik jari. 

Sebab organisasi yang menggunakan sistem absensi manual sering kali mengalami 

kesulitan dalam mengontrol laporan harian kehadiran pegawai, selain itu sistem absensi 

manual membuka peluang terjadinya kesalahan dan ketidak akuratan data absensi 

karyawan, apalagi jika terjadi kecurangan dalam pengisian data absensi pegawai. 
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