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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Untuk menunjang lancarnya kegiatan-kegiatan baik di bidang ekonomi, 

sosial budaya, kesehatan dan lain-lain. Dalam hal sarana kesehatan diusahakan 

dapat merata keseluruh pelosok desa. Contohnya puskesmas didirikan di 

setiap kecamatan, adanya balai-balai pengobatan dan kegiatan-kegiatan yang 

berpengaruh dibidang kesehatan yang ada di tiap-tiap desa. Tetapi sarana-

sarana tersebut belum cukup untuk melayani kebutuhan kesehatan bagi 

masyarakat. Oleh karena itu, saat ini hampir dapat ditemui adanya rumah sakit 

disetiap kabupaten atau disetiap kota.  

 Rumah sakit adalah bagian integral dari keseluruhan sistem pelayanan 

kesehatan yang dikembangkan melalui rencana pembangunan kesehatan 

(Adikoesoemo, 1995:11). Dalam rumah sakit terdiri dari beberapa unsur 

pendukung, antara lain dokter sebagai tenaga medis, paramedis, obat-obatan 

dan para perawat sebagai pengelola rumah sakit. Rumah sakit adalah suatu 

perusahaan yang tidak bertujuan menghimpun laba namun memberikan 

pelayanan medis. Untuk itu rumah sakit memerlukan pengelolaan yang baik 

agar dalam melaksanakan fungsinya dapat efektif dan efisien. 

 RS. HVA TOELOENGREDJO yang letaknya berada di Kabupaten 

Kediri yang merupakan salah satu rumah sakit milik PT. Perkebunan X 

Nusantara di Kabupaten Kediri. RS. HVA Toeloengredjo memiliki banyak 

jenis pelayanan dan instalasi, namun dari berbagai jenis pelayanan dan 
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instalasi tersebut jenis pelayanan utama yang terdapat di RS. HVA 

Toeloengredjo adalah pelayanan rawat inap dan pelayanan instalasi gawat 

darurat yang memiliki aktivitas yang relatif kompleks dan rutin dibandingkan 

dengan pelayanan dan instalasi lainnya, akan tetapi secara umum di dalam 

beraktivitas di rumah sakit perawat memiliki faktor kepuasan tersendiri yang 

berkaitan secara langsung dengan kepuasan kerja perawat. Masalah yang 

sering timbul adalah dimana gaji yang diterima perawat mengalami 

keterlambatan, dalam hal ini perawat tidak menerima gaji tepat pada tanggal 

yang ditentukan, hal ini yang menimbulkan ketiadakpuasan bagi perawat, 

lingkungan dimana pihak rumah sakit kurang memberikan solusi bagi 

permasalahan yang dihadapi perawat. Ketidak sesuaian dan keadilan yang 

menyebabkan situasi kerja dimana para perawat tidak dihargai karena 

pengalaman, kecakapan jumlah tugas yang diberikan melebihi dari 

kemampuan perawat, perlengkapan kerja yang kurang. Menurut Robbins 

(2008:56) kebutuhan-kebutuhan individu sudah terpenuhi dan terkait dengan 

derajat kesukaan dan ketidaksukaan dikaitkan dengan pegawai, merupakan 

sikap umum yang dimiliki oleh pegawai yang erat kaitannya dengan imbalan-

imbalan yang mereka yakini akan mereka terima. 

 Mengingat kepuasan kerja adalah hal penting yang dapat mempengaruhi 

hasil kerja para perawat di rumah sakit, sebagai perawat yang memiliki 

kepuasan yang tinggi akan memandang pekerjaannya sebagai hal yang 

menyenangkan, berbeda dengan perawat yang memiliki kepuasan kerja yang 

rendah, ia akan melihat pekerjaannya sebagai hal yang menjemukan dan 
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membosankan sehingga perawat tersebut bekerja dengan keadaan yang 

terpaksa. 

 Kepuasan kerja perawat merupakan hal yang sangat penting dan harus 

selalu diperhatikan oleh rumah sakit. Mengapa penting, karena terdapat dua 

alasan utama yaitu: pertama, dari perspektif manusiawi, dimana setiap 

individu berhak untuk dihargai dan diperlakukan dengan adil. Kedua. Dari 

perspektif manfaat, kepuasan kerja dapat menciptakan perilaku perawat yang 

akan mempengaruhi fungsi rumah sakit. Jika rumah sakit memberikan apa 

yang dibutuhkan oleh perawat, maka didalam diri perawat akan timbul 

perasaan puas, yang kemudian akan memunculkan sikap komitmen perawat 

terhadap rumah sakit. Dimana komitmen organisasi adalah tingkat 

kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja terhadap tujuan organisasi dan 

mempunyai keinginan untuk tetap ada di dalam organisasi tersebut. Orang-

orang yang relatif puas dengan pekerjaannya akan lebih berkomitmen terhadap 

organisasi dan orang-orang yang lebih berkomitmen terhadap organisasi lebih 

mungkin untuk mendapat kepuasan yang lebih besar. Dalam hal ini kepuasan 

kerja perawat di RS. HVA Toeloengredjo adalah dengan semakin banyak 

pasien yang ditangani di ruangan IGD dan ruang sadar akan menambah 

pengalaman bagi perawat dalam menangani pasien dari segala keluhan 

penyakit yang ada. Kepuasan yang didapat perawat adalah pengalamannya 

bertambah sehingga perawat sudah siap jika ada pasien dengan keluhan yang 

sama. 
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 Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perhatian terhadap kepuasan 

kerja perawat sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak yang terkait di 

rumah sakit, rumah sakit juga memiliki tanggung jawab yang berhubungan 

dengan meningkatnya kemampuan dan kemajuan rumah sakit. Jadi, apabila 

rumah sakit ingin meningkatkan kinerja perawat maka faktor kepuasan kerja 

perawat menjadi hal wajib untuk dipenuhi oleh pihak manajemen rumah 

sakit. 

 Secara umum menurut Munandar (2001:357) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja meliputi gaji, tunjangan, dan lingkungan kerja. 

Beberapa faktor tersebut terkait secara langsung dengan usaha rumah sakit 

untuk memenuhi atau memberikan jaminan atas kepuasan kerja para perawat 

di rumah sakit. Selain itu dengan adanya jaminan atas kepuasan perawat 

dalam bekerja di rumah sakit tersebut maka akan memberikan dorongan pada 

perawat untuk meningkatkan kerja para perawat secara maksimal di rumah 

sakit. 

 RS. HVA Toeloengredjo berusaha untuk meningkatkan kepuasan 

kerja perawatnya dengan menerapkan beberapa faktor yang dianggap dapat 

meningkatkan kepuasan kerja perawatnya, diantaranya mencoba untuk 

menghargai hasil kerja perawat dengan memberikan suatu pujian atau 

penghargaan berupa jabatan yang sesuai dengan keahliannya pada perawat 

yang mempunyai kinerja yang baik, menyediakan perlengkapan kerja yang 

memadai seperti Stetoskop, Tensi meter, Termometer, dan Ruang laborat 

radiologi agar perawat bisa lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya, 
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menciptakan lingkungan kerja yang ramah antar sesama perawat dan perawat 

dengan atasan. 

 Salah satu kepuasan sejati yang dapat diperoleh dalam lingkungan kerja 

adalah rasa bangga, puas dan keberhasilan dalam melakukan tugas 

pekerjaannya secara tuntas, biasa disebut dengan insting keahlian. Prestasi 

memberikan pada seseorang status sosial, respect dan pengakuan dari 

lingkungan masyarakat atau perusahaan (Kartini, 1985:177). 

 Howell dan Dipboye memandang kepuasan kerja sebagai hasil 

keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak sukanya pekerja terhadap 

berbagai aspek dalam pekerjaannya. Kepuasan mencerminkan sikap tenaga 

kerja terhadap pekerjaannya (Ashar, 2001:350) . 

 Untuk itulah dalam kesempatan ini peneliti merasa tertarik mengambil 

penelitian dengan mengangkat judul: "FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA PERAWAT IGD DAN RUANG 

SADAR DI RS. HVA TOELOENGREDJO KABUPATEN KEDIRI".  

 

B. Batasan Masalah 

 Pembatasan masalah kaitannya dengan penelitian ini terbatas dan fokus 

pada perawat IGD (Instalansi Gawat Darurat) dan Ruang Sadar RS. HVA 

Toeloengredjo yang mempunyai masa kerja ± 3 tahun, karena perawat (dalam 

hal ini perawat yang menangani pasien yang di bawa ke ruangan IGD) yang 

sudah mempunyai pengalaman kerja dimana pengalaman perawat dihargai 

hasil kerja, penyediaan perlengkapan kerja yang memadai, lingkungan kerja 
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yang ramah di RS. HVA Toeloengredjo. Hal ini sesuai dengan teori yang 

digunakan untuk menjelaskan faktor kepuasan kerja yang meliputi faktor 

psikologis, faktor sosial, faktor fisik, dan faktor finansial (Sutrisno, 2009:86). 

 

C. Rumusan Masalah 

 Perumusan masalah merupakan langkah yang sangat penting karena 

langkah ini menentukan kemana suatu penelitian diarahkan. Perumusan 

masalah pada hakekatnya merupakan perumusan pernyataan yang jawabannya 

akan dicari melalui penelitian. 

1. Bagaimana faktor kepuasan kerja yang terdiri dari faktor psikologis, faktor 

sosial, faktor fisik, faktor finansial perawat IGD (Instalasi Gawat Darurat) 

dan Ruang Sadar di RS. HVA Toeloengredjo ? 

2. Bagaimana kepuasan kerja perawat IGD (Instalasi Gawat Darurat) dan 

Ruang Sadar di RS. HVA Toeloengredjo ? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor kepuasan kerja 

yang terdiri dari faktor psikologis, faktor sosial, faktor fisik, faktor 

finansial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja perawat IGD 

(Instalasi Gawat Darurat) dan Ruang Sadar di RS. HVA Toeloengredjo ? 

4. Diantara faktor-faktor kepuasan yang terdiri dari faktor psikologis, faktor 

sosial, faktor fisik, faktor finansial, manakah yang berpengaruh dominan 

terhadap kepuasan kerja perawat IGD (Instalasi Gawat Darurat) dan Ruang 

Sadar di RS. HVA Toeloengredjo ? 
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor kepuasan kerja yang terdiri dari faktor 

psikologis, faktor sosial, faktor fisik, faktor finansial perawat IGD 

(Instalasi Gawat Darurat) dan Ruang Sadar di RS. HVA Toeloengredjo. 

2. Untuk mengetahui kepuasan kerja perawat IGD (Instalasi Gawat Darurat) 

dan Ruang Sadar di RS. HVA Toeloengredjo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor kepuasan 

kerja yang terdiri dari faktor psikologis, faktor sosial, faktor fisik, faktor 

finansial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja perawat IGD 

(Instalasi Gawat Darurat) dan Ruang Sadar di RS. HVA Toeloengredjo ? 

4. Untuk mengetahui faktor-faktor kepuasan yang terdiri dari faktor 

psikologis, faktor sosial, faktor fisik, faktor finansial, manakah yang 

berpengaruh dominan terhadap kepuasan kerja perawat IGD (Instalasi 

Gawat Darurat) dan Ruang Sadar di RS. HVA Toeloengredjo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan pertimbangan bagi rumah sakit untuk mengambil 

kebijaksanaan dalam rangka meningkatkan faktor kepuasan kerja yang 

akhirnya akan menghasilkan kepuasan kerja perawat. 
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2. Bagi Pihak Lain 

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan dan sumber 

informasi mengenai hal-hal tertentu yang dapat juga dijadikan referensi 

dan perbandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian 

dengan topik yang sama. 

 


