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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bekerja adalah suatu bentuk aktivitas yang melibatkan kesadaran 

manusia untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapannya. Kesadaran untuk 

melakukan aktivitas dan paham akan tujuan yang akan diraih merupakan hal yang 

penting dalam bekerja. 

Beberapa ahli mengatakan bahwa bekerja melibatkan beberapa aspek, 

meliputi aspek kesadaran, dilakukan dengan terencana, ada hasil yang didapatkan, 

dan melibatkan aspek kepuasan. Anoraga (1998), mengutip pendapat Brown yang 

mengatakan bahwa kerja sesungguhnya merupakan bagian penting bagi 

kehidupan manusia, sebab bekerja merupakan aspek kehidupan yang memberikan 

status kepada masyarakat. Pendapat Brown tampak masih berlaku dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia dan dapat dilihat dari pandangan masyarakat 

terhadap orang-orang yang tidak bekerja. Orang-orang yang belum atau tidak 

bekerja mendapatkan status yang lebih rendah daripada orang-orang yang sudah 

bekerja. Orang-orang yang sudah bekerja dianggap sebagai orang yang lebih 

berarti dalam hidupnya. Itulah sebabnya orang berbondong-bondong sibuk 

mencari pekerjaan karena ada perasaan takut akan mendapatkan status dan 

pemikiran yang rendah didalam kehidupan bermasyarakat. 

Tujuan dari bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

Lebih jauh, manusia bekerja juga untuk mendapatkan rasa aman, mencari 
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kepuasan, dan mengaktualisasikan dirinya dalam bekerja. Hasil yang diraih (gaji) 

seringkali bukan menjadi hal yang dapat mengikat seseorang untuk terus bertahan 

dalam lingkungan pekerjaannya. Orang merasa heran, kenapa ada orang yang 

tetap bertahan dalam pekerjaannya walaupun gaji yang didapat tidak sebanding 

dengan pengorbanannya. Tiastuti (dalam Dewi, 2008) menyebutkan banyak 

asumsi, antara lain adanya ketidakberdayaan didalam keadaan yang serba tidak 

pasti apabila seseorang harus keluar dari tempat kerjanya dan mulai mencari 

pekerjaan lain. Asumsi lain adalah komitmen yang kuat terhadap pekerjaan yang 

digelutinya. Ketika seseorang membuat keputusan dan menentukan pilihan 

hidupnya pada suatu pekerjaan, maka orang tersebut sadar akan nilai-nilai 

maupun resiko yang akan dihadapi. Orang-orang ini disebut sebagai pekerja 

sosial. Sebab biasanya mereka terlibat di Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang 

peduli merawat lanjut usia (Setiti, 2006). 

Salah satu contoh pekerja sosial adalah berprofesi sebagai perawat di 

panti wreda. Profesi ini bukanlah pekerjaan populer di kalangan masyarakat, 

karena merupakan suatu pekerjaan dengan beban tugas yang konkret dengan 

keluhan. Selain itu, juga bukan profesi yang banyak uang, penuh prestise, juga 

jauh dari kesejahteraan karena belum jelasnya jenjang karir. Secara logika, orang 

tentunya akan mencari pekerjaan yang aman bagi diri sendiri. Aman dalam arti 

terpenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik (gaji yang cukup, fasilitas kesehatan 

memadai) maupun aman dalam arti tidak ada kemungkinan untuk dikeluarkan dari 

pekerjaan. 
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Perilaku turn over atau keluar dari perusahaan merupakan salah satu 

bentuk komitmen organisasi yang rendah (Meiner dalam Prabowo, 2009).  

Karyawan tidak hanya memperhitungkan reward dalam bentuk uang yang 

diperoleh dengan bekerja. Sebagai tambahan dari reward, karyawan juga 

mengharapkan kualitas tertentu dari perlakuan di tempat kerjanya. Karyawan 

mencari martabat, penghargaan, kebijakan yang dirasakan adil. Tuntutan yang 

semakin tinggi ini berarti karyawan memiliki pertimbangan tertentu untuk terus 

bertahan atau meninggalkan organisasi. Salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi keputusan karyawan ini adalah komitmen karyawan pada 

organisasi (Santamaria dalam Dahesihsari dan Seniati, 2002). 

Turn over juga dialami di beberapa panti wreda yang telah dikunjungi 

peneliti. Wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan salah satu pengurus 

Panti Wreda Aisyiyah Surakarta, salah satu pusat penyantunan usia lanjut di 

Surakarta, mengatakan bahwa angka turn over tenaga perawat mencapai angka 

50% pada tahun 2005-2006. Jumlah perawat di panti tersebut ada 6 perawat, yang 

masa kerjanya di atas 15 tahun ada 2 perawat. Kedua, di Panti Wreda Yayasan 

Umat Katolik Solo di daerah Kadipiro, panti tersebut baru 8 tahun berdiri dan 

memiliki 7 orang perawat. Pengurus yang diwawancara oleh peneliti mengatakan 

angka turn over pada 3 tahun kemarin sebesar 30% untuk tenaga perawat. 

Terakhir, di Panti Wreda Asih daerah Solo Baru, salah satu perawat panti 

mengatakan bahwa angka turn over tenaga perawat mencapai 30%. Rata-rata 

mengatakan bahwa turn over tenaga perawat dikarenakan kurang adanya 

keinginan dan kemampuan dalam menjalankan rutinitas perawat, menganggap 



4 
 

 
 

pekerjaan tersebut membosankan dan hanya menjadikan pekerjaan tersebut 

sebagai batu loncatan untuk tambahan pengalaman kerja. 

Davis (dalam Agrian, 2003) berpendapat bahwa komitmen karyawan 

pada organisasi adalah tingkat dimana karyawan mengidentifikasi organisasi dan 

ingin seterusnya berpartisipasi secara aktif didalamnya. Komitmen pekerjaan pada 

hakikatnya atas dasar minat dan kemampuan sendiri memutuskan, merencanakan, 

dan melaksanakan keputusan serta mencoba bertahan pada keputusan yang telah 

diambil tentang suatu jenis pekerjaan. Komitmen dapat dikatakan sisi usaha 

individu (Atmoko dalam Dewi, 2008). 

Kejenuhan kerja yang dapat menimbulkan keinginan berpindah kerja 

dialami oleh mereka yang bekerja pada bidang pelayanan sosial atau bekerja 

sebagai helping professional (Maslach dan Jackson dalam Lorensya dan Wirawan, 

2009). Salah satu institusi yang memberikan pelayanan sosial adalah panti wreda, 

suatu tempat tinggal yang dikelola Dinas Sosial yang memberikan fasilitas bagi 

para lanjut usia yang ingin tinggal di tempat tersebut (Qurniasih dan Mulandari, 

2005). 

Mangoenprasodjo (dalam Firdani, 2009) mengungkapkan bahwa para 

lansia memerlukan perhatian dan pelayanan sosial secara memadai, baik dalam 

keluarga maupun di panti wreda. Perhatian terhadap lansia di panti wreda adalah 

tanggungjawab perawat (pramurukti) dan juga keluarga lansia itu sendiri. Lanjut 

usia yang tinggal di panti wreda, kebanyakan berasal dari kaum miskin yang 

terlantar tanpa ada sanak saudara yang menanggung kehidupannya, walaupun ada 
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juga yang berasal dari keluarga yang berkecukupan (Haditono dalam Qurniasih 

dan Mulandari, 2005). 

Lorensya dan Wirawan (2009) menyatakan pengabdian diri dalam bidang 

perawatan bukanlah tugas yang ringan dan mudah. Pada umumnya, sesuatu yang 

berat dan sulit dilaksanakan memerlukan banyak pengorbanan dan ketabahan 

dalam pelaksanaannya. Perawat wajib menumbuhkan dan mengembangkan sifat-

sifat atau sikap-sikap yang dapat membantu pasien meringankan penderitaannya. 

Mengingat beratnya tugas seorang perawat dalam memberikan baktinya kepada 

sesama manusia yang sedang membutuhkan bantuan, maka segala daya upaya 

harus didasari motif yang murni (Gunarsa dan Gunarsa, 2003). 

Bekerja melayani orang lain membutuhkan banyak energi untuk bersikap 

sabar dan memahami orang lain dalam keadaan krisis, frustrasi, ketakutan, dan 

kesakitan (Freudenberger dan Richelson dalam Lorensya dan Wirawan, 2009). 

Seorang perawat harus dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai tenaga 

yang memberikan perawatan dengan baik dan penuh dedikasi. Perawat dituntut 

untuk peka terhadap kebutuhan orang lain, berjiwa sosial dan suka menolong, 

khususnya terhadap pasien yang dirawatnya (Munawarah, 2000). 

Pilihan untuk bekerja sebagai perawat pada sebuah panti wreda bukan 

merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Menjadi seorang perawat panti 

wreda membutuhkan kesabaran dan keterampilan dalam merawat para lansia. 

Lansia yang terbatas dalam aktivitasnya akan tergantung sekali kepada perawat 

dan sangat memerlukan sikap perawat yang simpatik dan penuh pengertian. 

Dalam merawat lansia yang aktivitasnya terbatas, perawat perlu mengingat 
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kemungkinan adanya keadaan atau sifat khusus yang perlu diperhatikan. Dalam 

hal ini, perawat perlu memperlihatkan sikap penuh pengertian (Gunarsa dan 

Gunarsa, 2003). 

Perawat yang bekerja di panti wreda harus siap dengan segala beban 

pekerjaannya seperti menyuapi makan, membantu lansia mandi, dan 

mendengarkan cerita dari lansia. Menurut Efendi (dalam Lorensya dan Wirawan, 

2009), beban pekerjaan diatas juga dibarengi dengan faktor eksternal lainnya, 

seperti imbalan yang kurang memadai dibandingkan dengan pengorbanan yang 

diberikan, kurang mendapat penghargaan, situasi lingkungan kerja yang kurang 

kondusif. Menjadi perawat bagi lansia di panti wreda sangatlah membutuhkan 

komitmen kerja dan kesabaran yang besar terhadap panti wreda tempat perawat 

bekerja. Karena disamping komitmen kerja dan kesabaran yang besar juga 

peraturan-peraturan yang harus dipenuhi sesuai panti wreda yang dianut. Perawat 

panti wreda tidak hanya merawat satu atau dua orang lansia saja, tetapi bisa 

belasan lansia. Jumlah lansia yang dirawat (tinggal di panti wreda) lebih banyak 

daripada jumlah perawat yang bekerja di panti wreda tersebut. 

Komitmen kerja pada perawat panti wreda ini menarik untuk diteliti 

karena panti wreda adalah suatu institusi hunian dan penyantunan lansia yang 

bergerak di bidang sosial, seperti telah diketahui, rutinitas perawat yang dapat 

menguras pikiran, emosi, dan tenaga serta dinamika kerja yang monoton dapat 

membuat suasana kerja yang jenuh dan bosan. Keadaan yang demikian dapat 

membuat perawat menyerah pada rutinitas pekerjaannya dan memutuskan untuk 

keluar dari pekerjaannya tersebut, tetapi ada yang tetap bertahan pada panti wreda 
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tersebut. Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik terhadap komitmen kerja 

yang tinggi pada perawat di panti wreda, perawat yang memilih bertahan di panti 

wreda tersebut. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat mengungkap faktor 

apa yang paling berpengaruh terhadap komitmen kerja perawat panti wreda di 

Surakarta. 

 

B. Keaslian Penelitian 

Peneliti memilih tema penelitian tentang komitmen kerja perawat panti 

wreda, yang lebih memfokuskan faktor-faktor yang melatarbelakangi komitmen 

kerja tersebut. Peneliti ingin mengangkat topik tersebut ke dunia penelitian, 

karena merasa belum pernah menjumpai penelitian dengan judul tersebut. Topik-

topik yang mungkin masih satu lingkup dengan penelitian ini, misalnya saja 

penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2006) dengan judul Hubungan antara 

Persepsi Manajemen Lini terhadap Turn over di Manajemen Puncak dengan 

Komitmen Organisasi, Indrayani (2007) dengan judul Hubungan antara Self 

Esteem dengan Komitmen Organisasi. Dalam penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui faktor yang paling mendukung komitmen kerja perawat lansia dalam 

mengfungsikan diri di panti wreda, maka dari itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Faktor yang Paling Berpengaruh terhadap 

Komitmen Kerja Perawat Panti Wreda di Surakarta. Dengan demikian, penelitian 

yang dilakukan ini dapat dikatakan asli. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen kerja 

perawat panti wreda. 

2. Untuk menemukan faktor yang paling berpengaruh terhadap komitmen 

kerja perawat panti wreda. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak, 

diantaranya: 

1. Bagi panti wreda. Sebagai informasi dalam rekruitmen dan seleksi perawat 

baru dengan melihat faktor-faktor yang mendukung komitmen kerja yang 

diutamakan. 

2. Bagi perguruan tinggi. Diungkapnya faktor yang mendukung komitmen 

kerja, diharapkan perlu diadakannya pelatihan soft skill untuk 

menumbuhkan dan mempertahankan komitmen kerja pada mahasiswa 

jurusan keperawatan. 

3. Peneliti selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan dan 

memperkaya kerangka pemikiran bagi penelitian yang sejenis. 


