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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kegiatan hidup manusia di dunia sangatlah banyak dan beragam, diantara 

banyaknya kegiatan tersebut bekerja bisa jadi merupakan kegiatan yang yang 

dilakukan oleh sebagian besar manusia yang berada didalam usia produktif. Kerja 

adalah suatu cara untuk memusatkan kebutuhan secara bertingkat artinya berbagai 

macam kebutuhan yang ada dalam diri individu akan di pengaruhi dengan cara 

bertahap.  

Dalam bekerja tentunya seseorang mempunyai keinginan untuk mencapai 

kepuasan dalam bekerja. Setiap organisasi baik itu swasta maupun pemerintah akan 

berupaya dan berorientasi pada tujuan jangka panjang yaitu berkembangnya 

organisasi yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan, sejalan pula dengan 

meningkatnya kesejahteraan para pegawainya. Adapun kepuasan kerja itu sendiri 

merupakan wujud dari persepsi karyawan yang tercermin dalam sikap dan terfokus 

pada perilaku terhadap pekerjaan. Juga merupakan suatu bentuk interaksi manusia 

dengan lingkungan pekerjaannya, kepuasan kerja yang tinggi merupakan tanda 

bahwa organisasi telah melakukan manajemen perilaku yang efektif.  

Pelayanan keperawatan mencakup seluruh rentang pelayanan kesehatan yang 

dilakukan oleh perawat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lain untuk mencapai 

tujuan promosi dan pembinaan kesehatan, pencegahan penyakit, diagnosa dini, 

penyembuhan dan kesembuhan dari penyakit atau kecelakaan dan rehabilitasi, 

dengan menggunakan metoda keperawatan yang selanjutnya disebut sebagai proses 

keperawatan (Supriadi, 1992). Kepuasan kerja perawat yang tinggi dapat 

mempengaruhi tingkat kepuasan pasien terhadap peoses pelayanan kesehatan. Selain 

itu kepuasan kerja juga akan membantu adanya peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat. Kepuasan kerja yang tinggi akan meningkatkan 

kemampuan organisasi kesehatan atau rumah sakit untuk mempertahankan tenaga 



2 
 

 

kerja perawat. Bila perawat banyak mengalami ketidakpuasan kerja maka akan 

berdampak pada buruknya pelayanan rumah sakit.  

Kepuasan kerja juga bukan pula semata-mata karena imbalan yang diterima, 

tetapi juga meliputi motivasi, keadaan individu itu sendiri, lingkungan kerja, sifat 

pekerjaan, perilaku pimpinan, kepuasan terhadap perilaku rekan kerja, komunikasi 

serta organisasional. Dewi (2005) mengemukakan bahwa dari hasil penelitian 

kepuasan kerja perawat di ruang perawatan anak diperoleh hasil 65,7% hubungan 

dengan atasan langsung mempengaruhi kepuasan kerja, 65,7% hubungan dengan 

rekan kerja, 68,8% imbalan mempengaruhi kepuasan kerja, serta 57,1% kondisi 

tempat kerja mempengaruhi kepuasan kerja.  

Untuk mencapai kepuasan kerja pada perawat bukan merupakan hal yang 

mudah, perawat juga pernah mengalami ketidakpuasan kerja, ketidakpuasan kerja 

antara lain adalah rendahnya penghasilan, kurangnya kesempatan promosi atau 

karier, kurangnya penghargaan, kurangnya kesempatan untuk membuat keputusan, 

kurangnya kemampuan untuk berkembang secara profesional, hubungan yang buruk 

dengan manager, serta kerja sama yang buruk dengan staf. 

 Profesi perawat adalah pekerjaan yang bisa dijalankan oleh perempuan 

maupun laki-laki. Kepuasan kerja yang dicapai antara perawat laki-laki dan 

perempuan ditinjau dari gender diduga berbeda diantara keduanya. Dalam budaya 

Indonesia orang tua sudah mengajarkan kepada anak-anaknya peranan tugas masing-

masing anak baik itu laki-laki maupun perempuan dari usia dini. Sebagai contohnya 

anak perempuan sedari dini sudah diajarkan oleh orang tua mereka merawat, 

memelihara serta menjaga hal-hal yang kecil sekalipun, diajarkan pula sifat-sifat 

seperti ketelatenan, kelemah lembutan dan kesabaran yang tinggi. Sedangkan laki-

laki sedari dini telah diajarkan oleh orang tua mereka keberanian, ketegasan, serta 

keterampilan melindungi diri. Dari perbedaan peran gender tersebut diduga timbul 

adanya perbedaan dalam pencapaian kepuasan kerja khususnya dilingkup kerja 

perawat, mengingat sifat-sifat keperawatan identik dengan sifat-sifat perempuan. 

 Narsa & Supriyadi (2001) menyatakan bahwa perbedaan peran perempuan 

dan laki-laki dalam pasar kerja didasari pemikiran mengenai pembagian kerja. 
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Konsep ini tidak sekedar mengkategorikan pasar kerja laki-laki dan pasar kerja 

perempuan, tetapi dalam pembagian kerja tersebut dipengaruhi oleh faktor budaya. 

Selain itu laki-laki mempunyai beban tanggungan lebih besar dibandingkan dengan 

perempuan, sehingga ia akan menuntut kondisi kerja yang lebih baik agar ia merasa 

terpuaskan, seperti upah/gaji yang memadai, dan sebagainya (Koderi, 1999 dalam 

Faisal Rizal, 2005) 

Gender merupakan perbedaan peran fungsi dan tanggung jawab antara laki-

laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai 

perkembangan zaman. Perbedaan jenis kelamin berpengaruh terhadap tinggi 

rendahnya kepuasan kerja Wlaver (1997) yang menyatakan bahwa ada perbedaan 

tingkat kepuasan kerja antara pria dengan wanita, dimana kebutuhan wanita untuk 

merasa puas dalam bekerja ternyata lebih rendah dibandingkan pria, As’ad (1995). 

Selain itu, pria mempunyai beban tanggungan lebih besar dibandingkan dengan 

wanita, sehingga pria akan menuntut kondisi kerja yang lebih baik seperti gaji yang 

memadai dan tunjangan karyawan, Rizal (2005).   Perbedaan kepuasan kerja antara 

laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain sifat, fungsi, 

ruang lingkup, peran tanggung jawab serta usia. Berdasarkan hasil penelitian, Hatanti 

(2005) pada pekerja wanita di perusahaan asuransi 31,9% rasa tanggung jawab 

adalah faktor yang paling dominan dalam kepuasan kerja, faktor kedua sebesar 

29,6% yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah pekerjaan yang menarik dan 

penuh tantangan, faktor ketiga kemajuan karir dan pertumbuhan diri sebesar 21,8%, 

faktor pengakuan dan penghargaan berada diurutan keempat sebesar 11,8%, faktor 

pencapaian hasil pada urutan kelima yaitu 4,9% mempengaruhi kepuasan kerja.  

Didalam menjalankan tugas dibidang keperawatan, wanita lebih luwes 

melakukan tindakan keperawatan, oleh sebab itu mayoritas perawat adalah 

perempuan. Perawat laki-laki mudah mengalami stress dalam menjalankan tugasnya, 

bila menghadapi masalah cenderung diam, kebalikan dengan perempuan yang dapat 

mengeluarkan masalahnya dengan bercerita kepada temannya. Dari hasil penelitian 

terhadap 54 responden Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan, diketahui bahwa 

4 perawat laki-laki tidak mengalami stres kerja, 5 perawat laki-laki mengalami stress 
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kerja, sedangkan 27 perawat wanita tidak mengalami stress kerja, 18 perawat 

perempuan mengalami stres kerja (Noname,2011). 

 Diantara banyak aspek yang mempengaruhi kepuasan kerja antara laki-laki 

dan perempuan adalah usia, dimana pada dewasa awal sekitar usia 18-25 tahun atau 

sampai 30 tahun, biasanya baik pria maupun wanita masih memilih berdasarkan 

kecocokan pekerjaan. Dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk 

mengetahui perbedaan kepuasan antara laki-laki dan perempuan dilingkup kerja 

perawat, oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian kepuasan kerja perawat 

ditinjau dari gender. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, ada banyak faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja pada perawat berdasarkan gender. Oleh karena itu peneliti ingin 

mengetahui perbedaan kepuasan kerja pada perawat ditinjau dari gender. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Untuk mengetahui perbedaan  kepuasan kerja perawat ditinjau dari gender. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Teoritis  

Untuk memperluas pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan 

psikologi industri dan organisasi pada khususnya tentang kepuasan kerja perawat 

ditinjau dari gender.  

2. Praktis  

Dapat memberikan bahan masukan dan langkah-langkah yang tepat bagi  

rumah sakit agar bisa tercapai kepuasan kerja pada perawat baik laki-laki maupun 

perempuan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik untuk 

pasien serta dapat memberikan kualitas kerja yang terbaik untuk rumah sakit 

tempatnya bekerja. 


