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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Memasuki abad (millennium) ketiga dan menyongsong era perdagangan

bebas hambatan (globalisasi) serta era Indonesia baru, akan berdampak sangat 

besar terhadap pola hubungan antar bangsa dan negara, seiring dengan lajunya

arus informasi dan krisis multi aspek menuntut sumber daya manusia (SDM)

menjadi manusia yang tangguh dan berkualitas karena sangat menentukan kinerja 

suatu organisasi. (Amriyati at al, 2003)

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki

peran yang sangat strategis dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) di 

bidang kesehatan yang berkualitas sebagai upaya mempercepat peningkatan

derajad kesehatan secara menyeluruh, merata, terjangkau dan dapat diterima oleh 

seluruh masyarakat. Peran strategis ini didapat karena rumah sakit adalah fasilitas 

pelayanan kesehatan yang padat tehnologi, modal, karya dan pakar. Dewasa  ini 

peran tersebut semakin menonjol mengingat munculnya perubahan-perubahan

epidemiologi penyakit, struktur demografi, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

tehnologi, struktur sosio-ekonomi masyarakat, yang menuntut pelayanan yang

lebih bermutu, ramah dan sanggup memenuhi harapan, keinginan dan kebutuhan 

mereka. Tuntutan tersebut akan bertambah berat dalam menghadapi era sekarang

yang perubahannya sangat cepat, turbulen,dan serentak apabila tidak diikuti

dengan keberadaan SDM rumah sakit yang profesional dan bermutu tinggi.
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Dampak perubahan itu akan mendorong organisasi rumah sakit yang berciri multi 

produk sehingga membutuhkan pengelolaan dan penanganan dengan konsep

manajemen yang tepat.(Amriyati at al 2003) 

Karyawan dalam hal ini perawat sebagai  sumber daya manusia (SDM) 

merupakan salah satu aset perusahaan yang bernafas atau hidup disamping aset-

aset lain yang tidak bernafas atau bersifat seperti modal, bangunan gedung, mesin, 

peralatan kantor, persediaan barang dan sebagainya. Keunikan aset SDM ini

mensyaratkan pengelolaan yang berbeda dengan aset lain, sebab aset ini memiliki 

pikiran, perasaan dan perilaku, sehingga jika dikelola dengan baik mampu

memberi sumbangan bagi perusahaan (rumah sakit) secara aktif.(Istijanto,2005). 

Perawat boleh dibilang merupakan tulang punggung pelayanan, karena

mereka hadir duapuluh empat (24) jam sehari dalam merawat dan menjaga

pasien, untuk itu rumah sakit perlu lebih mengenal perawatnya.

Pengetahuan tentang perawat bisa didapatkan jika rumah sakit memiliki informasi 

tentang karyawan (perawat), bukan hanya identitasnya melainkan lebih dalam lagi 

yang berhubungan dengan pekerjaannya yaitu; tentang sikap kerja perawat,

motivasi kerja perawat, komunikasi antar perawat, tingkat stress perawat,

kepuasan kerja dan sebagainya. Informasi tentang faktor-faktor yang melandasi 

kepuasan kerja perawat sangat dibutuhkan rumah sakit untuk menghindari

kesalahan membuat keputusan SDM yang tidak efektif, namun juga sebagai

sarana mendayagunakan perawat sehingga mampu meningkatkan produktivitas 

kerja. Jika seluruh karyawan memiliki produtifitas tinggi, maka kinerja rumah

sakit secara keseluruhan menjadi lebih baik (Istijanto, 2005)
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Apabila kita merasa bangga akan kualitas kerja yang kita hasilkan, tentu 

dengan sendirinya kita juga akan merasa puas. Kualitas yang prima bisa

dihasilkan karena ketekunan, kecermatan dan perhatian pada detail. Kriteria

sebuah karya dengan kualitas unggul adalah ‘penghargaan’. Kualitas yang

memenangkan ‘penghargaan’ dalam kompetisi (baik dalam ajang festival,

pertandingan atau sekedar pengakuan dari pelanggan yang mengunakan hasil

karya kita), karena ‘penghargaan’ ini merupakan pengakuan dan penilaian orang 

lain terhadap produk atau jasa yang kita persembahkan. 

Kerja adalah kegiatan yang menghasilkan suatu nilai bagi orang lain.

Apabila keuntungan yang dirasakan dari pekerjaannya melampaui batas biaya

yang dikeluarkan, maka akan muncul kepuasan kerja. (Frase, 1993 cit Sihombing, 

2003)

Rumah sakit Ortopedi Prof. DR. R Soeharso (RSO) adalah rumah sakit 

rujukan nasional bidang ortopedi dan merupakan rumah sakit pendidikan. Sebagai 

rumah sakit rujukan nasional dan rumah sakit pendidikan dituntut mampu

menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan berkualitas sehingga 

dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pada semua konsumen. Kepuasan 

konsumen berarti pengakuan/penghargaan konsumen atas kinerja yang telah kita 

lakukan dengan demikian kita juga akan merasakan kepuasan dalam memberikan 

pelayanan.
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Dalam operasionalnya Rumah Sakit Ortopedi didukung oleh 508 orang 

karyawan, yang terdiri dari;37 orang  tenaga medis,186 orang tenaga paramedis 

perawatan, 91 orang tenaga paramedis non perawatan,194 orang non perawatan.

Jumlah ini adalah jumlah yang cukup besar sehingga pengelolaan sumber daya 

manusia bukanlah pekerjaan yang mudah, perbedaan jenis pekerjaan, tingkat

jabatan atau posisi, latar belakang pendidikan, status keluarga dan perbedaan

status sosial lain akan menjadi landasan perbedaan dalam pengelolaan karyawan. 

Jumlah tenaga paramedis perawatan (perawat) merupakan jumlah yang

paling besar yaitu 186 orang (36,61 persen), dari seluruh jumlah pegawai di 

Rumah Sakit Ortopedi dengan berbagai perbedaan tingkat pendidikan, status

sosial, umur dan kepangkatan yang dapat mempengaruhi kinerja dan tingkat

kepuasan kerjanya. Perawat adalah tulang punggung rumah sakit dan merupakan 

sumber daya manusia yang memiliki perasaan, dan perilaku tertentu yang

melandasi motivasi, sikap, loyalitas, pamahaman peran, komitmen dan

kepuasannya dalam bekerja. Hal ini juga  sangat mempengaruhi kinerja perawat 

dan pada akhirnya mempengaruhi rumah sakit. Karena rumah sakit tidak bisa 

serta-merta mengetahui hal tersebut, maka penyelidikan atau riset perlu

dilakukan.

Sejalan dengan misi Rumah Sakit Ortopedi yaitu memberikan pelayanan 

paripurna dibidang ortopedi yang bermutu, terjangkau oleh semua lapisan

masyarakat, tempat pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di 

bidang ortopedi dalam rangka meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Misi 
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tersebut dapat dicapai apabila ada kerja berat, kerja sama, komitmen, dedikasi dan 

profesionalisme pegawai yang dimiliki oleh Rumah Sakit Ortopedi dan ini hanya

bisa tercapai apabila ada kepuasan dalam bekerja pada diri setiap pegawai

terutama perawat.

Dengan tidak mengesampingkan karyawan lain, kepuasan kerja perawat

perlu mendapat perhatian yang serius, disamping karena ketidakpuasan kerja

perawat paling menonjol diantara karyawan lain, perawat merupakan jumlah

terbesar di rumah sakit, perawat juga merupakan ujung tombak pelayanan rumah 

sakit. Kesan baik buruknya rumah sakit terhadap pasien maupun pengunjung

dapat diciptakan oleh perawat, karena perawat adalah petugas yang berinteraksi 

secara langsung dengan pasien dan pengunjung dengan intensitas yang paling 

tinggi dibanding karyawan lain. Kepuasan kerja perawat bergantung pada

terpenuhi atau tidaknya kebutuhan perawat. Perawat akan merasa puas apabila ia 

mendapatkan apa yang dibutuhkan. (Mangkunegara, 2004). 

David McClelland (1961), cit Siagian (2002), mengemukakan ada tiga

macam kebutuhan manusia untuk mencapai suatu kepuasan kerja yaitu: (1). Need

of Achievement (kebutuhan berprestasi), (2). Need of affiliation (kebutuhan untuk 

berinteraksi). (3). Need of power (kebutuhan untuk kekuasaan) 
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B. PERUMUSAN MASALAH

Dengan melihat latar belakang tersebut rumusan masalah untuk penelitian 

ini adalah:  “Seberapa besar pengaruh prestasi kerja (achievement), kebutuhan

kekuasan (power) dan afiliasi (affiliation) terhadap kepuasan kerja perawat di 

Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta?”

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum:

      Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor

achievement, power dan afiliation terhadap kepuasan kerja perawat.

2. Tujuan Khusus:

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah diketahuinya :

a. Gambaran achievement dengan kepuasan kerja perawat.

b. Gambara power dengan kepuasan kerja perawat.

c. Gambaran affiliation  dengan kepuasan kerja perawat.

d. Gambaran tingkat kepuasan kerja perawat.

e. Hubungan achievement dengan kepuasan kerja perawat.

f. Hubungan power dengan kepuasan kerja perawat.

g. Hubungan affiliation dengan kepuasan kerja perawat.



7

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Ilmu Pengetahuan Keperawatan

 Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan,

khususnya tentang kepuasan kerja perawat di rumah sakit.

2. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi tentang pengaruh 

achievement, power dan affiliation terhadap kepuasan kerja perawat serta

tingkat kepuasan kerja perawat. Informasi tersebut dapat menjadi masukan

bagi pengelola rumah sakit dalam merencanakan program pemberdayaan

perawat.

3.  Bagi Peneliti

 Penelitian ini memberikan pengalaman yang berharga bagi peneliti

karena akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan serta kemampuan yang 

nantinya dapat dikembangkan dan diterapkan disemua unit pelayanan agar 

dapat meningkatkan produktivitas kerja perawat.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian tentang pengaruh achievement, power dan affiliation dengan 

kepuasan kerja perawat sebelumnya belum pernah dilakukan di Rumah Sakit 

Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta. Penelitian tentang kepuasan kerja

diantaranya pernah dilakukan oleh Sihombing, (2001) tentang pengeruh

keterlibatan dalam pengambilan keputusan, penilaian pada lingkungan kerja dan 
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motivasi berprestasi terhadap kepuasan kerja pamong belajar.Hasil penelitian

menyimpulkan (1) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari keterlibatan 

pamong belajar dalam pengambilan keputusan terhadap kepuasan kerja dengan 

koefisien determinan sebesar 0,5625 dengan varian skor kepuasan kerja 56,25 

persen. (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari lingkungan kerja

terhadap kepuasan kerja pamong belajar dengan koefisiensi determinan 0,3844

dengan varian skor kepuasan kerja 38,44 persen. (3) Terdapat pengaruh positif 

dan signifikan dari motifasi berprestasi terhadap kepuasan kerja pamong belajar 

dengan koefisien determinasi 0,5329 dengan varian skor kepuasan kerja 53,29

persen. (4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan keterlibatan pamong belajar 

dalam pengambilan keputusan kingkungan kerja dan motivasi berprestasi secara

bersama-sama terhadap kepuasan kerja dengan koefisiensi determinan sebesar 

0,6071. dan varin skor 60,71 persen 

 Kusdijanto (2000) tentang pengaruh tentang dimensi kerja terhadap

kepuasan kerja perawat rawat inap dan rawat jalan RSUD DR. Achmad Muchtar 

Bukittinggi. Hasil penelitian menyatakan nilai rata-rata kepuasan kerja perawat 

adalah 3,16 % berarti pada umumnya perawat merasa puas. Faktor dimensi kerja 

secara bersama-sama mempengaruhi 70,03 persen variasi yang terjadi dalam

kepuasan kerja, karakteristik pekerjaan memberi pengaruh paling besar (46,63 

persen), diikuti karakteristik organisasi (12,82 persen), upah (5,04 persen),

promosi (3,12 persen), penyelia (2 persen), dan rekan sekerja (0,52 persen). Dari 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa karakteristik organisasi, karakteristik 
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pekerjaan, upah, promosi dan rekan sekerja memberi pengeruh yang positif

terhadap kepuasan kerja perawat, sedangkan penyelia memberikan pengaruh yang 

negative terhadap kepuasan kerja perawat.

Penelitian lain dilakukan oleh Sungkowo (1998), mengenai hubungan

antara persepsi karyawan tentang struktur organisasi dengan kepuasan kerja

karyawan RSUD Salatiga. Hasil penelitian menyatakan bahwa karakteristik

pekerjaan yang mempunyai korelasi yang bermakna dengan kepuasan kerja

karyawan adalah ambiguitas. Sedangkan karakteristik organisasi mempunyai

hubungan yang bermakna dengan kepuasan kerja adalah standarisasi prosedur, 

wewenang dan penegakan peraturan. 

Penelitian yang dilakukan penulis menekankan pada tingkat kepuasan

kerja perawat dalam kaitannya dengan achievement, power dan affiliation.

Penelitian dilakukan di RS Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso yang mempunyai latar 

belakang budaya organisasi  yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Metode

analisis juga berbeda dengan penelitian terdahulu pada penelitian ini

menggunakan metode regresi dan korelasi Kendall’s Tau, sampel yang

digunakan adalah perawat yang berjumlah 30 responden.


