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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia menyebabkan 

jumlah penduduk miskin bertambah. Keadaan ini berpengaruh pada 

kehidupan masyarakat antara lain penurunan daya beli masyarakat, 

termasuk di sektor kesehatan. Data yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 37 juta jiwa atau 19,1 juta rumah 

tangga miskin telah terdaftar sebagai keluarga miskin dan angka tersebut 

bisa saja berubah berkurang atau sebaliknya bertambah. Sementara 

kemampuan keuangan rumah sakit tidak meningkat. Akibatnya, rumah sakit 

harus menanggung beban ganda, yang menjadi dilema diri sendiri sehingga 

harus dicermati darimana dana untuk menanggung pasien tidak mampu 

diperoleh (dalam ketentuan BPS, 2006).  

Di negara-negara maju, biaya pengobatan pasien miskin menjadi 

tanggung jawab pemerintah yang dapat diambil dari pendapatan pemerintah 

dari pajak, sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia, apalagi yang 

sedang dilanda multi krisis seperti sekarang ini, tidak mungkin 

mengharapkan pemerintah untuk menanggung semua biaya pengobatan 

tersebut. Upaya pemerintah untuk membantu biaya pengobatan bagi 

masyarakat miskin dilakukan melalui program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (Jamkesmas), yang dahulu disebut Asuransi Kesehatan untuk 
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Masyarakat Miskin (Askeskin), Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) dan 

lain sebagainya. Jamkesmas merupakan asuransi kesehatan bagi masyarakat 

miskin yaitu sebuah program pemeliharaan yang dikeluarkan pemerintah 

untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin (gakin). 

Pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan kegiatan praktik 

keperawatan yang diberikan oleh perawat pada pasien diberbagai tatanan 

keperawatan sesuai dengan standar praktik keperawatan. Pada umumnya, 

pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat terhadap pasien 

keluarga miskin cenderung berbeda dengan pemberian pelayanan 

keperawatan pada pasien lainnya. Pemberian pelayanan keperawatan pada 

pasien miskin cenderung kurang memuaskan dan kurang baik daripada 

pasien lainnya. Namun disisi lain ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pelayanan keperawatan terhadap keluarga miskin sehingga 

pelayanan keperawatan yang diberikan sama dengan pasien lainnya. 

Motivasi kerja perawat adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

pemberian pelayanan kepada pasien keluarga miskin sehingga pelayanan 

keperawatan menjadi lebih baik dan memuaskan. 

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang 

anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam 

bentuk keahlian atau ketrampilan tenaga dan waktunya untuk 

menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan 

menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai 

sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2004). 
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Berdasarkan penelitian oleh Herzberg dalam Siagian (2004) para 

pekerja akan merasa puas pada pekerjaan berdasarkan pada faktor yang 

sifatnya internal seperti keberhasilan mencapai sesuatu, sifat pekerjaan yang 

dilakukan dan sebaliknya apabila merasa tidak puas dengan pekerjaannya 

dikaitkan dengan faktor yang sifatnya eksternal seperti kebijakan organisasi 

dan pelaksanaannya, hubungan interpersonal dan kondisi kerja.  

Menurut Stanfort dalam Nursalam (2002)  ada tiga hal penting dalam 

pengertian motivasi, yaitu hubungan antara kebutuhan, dorongan, dan 

tujuan. Kebutuhan muncul karena adanya sesuatu yang kurang dirasakan 

oleh seseorang, baik fisiologis maupun psikologis. Dorongan merupakan 

arah untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan tujuan adalah akhir dari siklus 

motivasi.  

Standar praktik keperawatan adalah norma atau penegasan tentang 

mutu pekerjaan seorang perawat yang dianggap baik, tepat dan benar yang 

dirumuskan sebagai pedoman pemberian asuhan keperawatan serta 

merupakan tolak ukur dalam penilaian penampilan kerja seorang perawat. 

Standar merupakan pernyataan yang absah, model disusun berdasarkan 

wewenang, kebiasaan atau kesepakatan mengenai apa yang memadai dan 

sesuai, dapat diterima dan layak dalam praktik keperawatan. Standar 

keperawatan menguraikan apa yang harus dilakukan, mengindentifikasi 

tanggung jawab dan pelaksanaan tanggung jawab tersebut Nursalam (2002). 

Motivasi kerja perawat menjadi hal yang penting, karena akan 

berdampak pada perilaku kerja perawat dalam pemberian pelayanan 
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keperawatan pada pasien. Kondisi motivasi yang relatif stabil dan baik akan 

mendorong perawat bekerja dengan lebih baik dan berakibat kepada 

pemberian pelayanan atau asuhan keperawatan yang makin baik pula, baik 

pemberian pelayanan keperawatan pada pasien umum maupun pemberian 

pelayanan keperawatan pada pasien miskin. 

Rumah Sakit Umum Islam (RSUI) Kustati Surakarta sebagai rumah 

sakit milik Yayasan Kustati yang bertanggung jawab dalam memberikan 

pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk bagi 

keluarga miskin. Yayasan Kustati menginstruksikan untuk tidak menolak 

pasien miskin. 

Di RSUI Kustati Surakarta dalam melakukan pelayanan pasien yang 

menggunakan Jamkesmas masih belum maksimal. Hasil observasi pada      

4 April 2011 terhadap 6 keluarga pasien yang menggunakan kartu 

Jamkesmas tentang pelayanan keperawatan di RSUI Kustati Surakarta, 

keluarga pasien menyatakan jika keluarga pasien bertanya kepada 

perawatnya kadang-kadang dijawab, kadang-kadang tidak dijawab serta jika 

setiap perawat melakukan tindakan kadang-kadang tidak ijin dulu kepada 

pasien. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dari tanggal 30 Maret 

sampai dengan tanggal 4 April 2011, melalui wawancara terhadap 6 perawat 

di RSUI Kustati Surakarta, diperoleh keterangan bahwa selama ini sebagian 

perawat mengatakan termotivasi untuk memberikan pelayanan keperawatan 

pada pasien keluarga miskin dengan alasan tugas atau kewajiban sebagai 
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perawat dan sebagian menjawab kurang temotivasi karena alasan kerja keras 

atau tidak mereka mendapatkan gaji yang sama. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

hubungan motivasi kerja perawat dengan pemberian pelayanan keperawatan 

pada pasien keluarga miskin (Jamkesmas) di RSUI Kustati Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan 

penelitiannya adalah sebagai berikut: “Adakah hubungan motivasi kerja 

perawat dengan pemberian pelayanan keperawatan pada pasien keluarga 

miskin (Jamkesmas) di Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah: 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan motivasi kerja perawat dengan pemberian 

pelayanan keperawatan terhadap pasien keluarga miskin (Jamkesmas)  

di RSUI Kustati Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui motivasi kerja perawat di RSUI Kustati Surakarta. 

b. Mengetahui pelayanan keperawatan kesehatan terhadap pasien 

keluarga miskin dengan menggunakan Jamkesmas. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan hasilnya akan memberi manfaat: 

1. Secara Teoritis 

Memberikan informasi tentang hubungan motivasi kerja perawat 

dalam pemberian pelayanan keperawatan  terhadap pasien tidak mampu 

agar menjadi bahan pertimbangan pada perbaikan sistem pelayanan di 

RSUI Kustati Surakarta. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Perawat RSUI Kustati Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi 

perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan yang bermutu 

dan profesional kepada pasien khususnya dan masyarakat Kota  

Surakarta pada umumnya sebagai pengguna layanan rumah sakit. 

b. Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 

Menambah khasanah Ilmu tentang motivasi kerja perawat 

sehingga dapat meningkatkan mutu keperawatan rumah sakit. 

c. Bagi masyarakat pengguna Jemkesmas Kota Surakarta 

Memberi penjelasan bahwa kualitas pelayanan keperawatan 

pada pasien keluarga miskin di Rumah Sakit Umum Islam Kustati 

Surakarta berkaitan dengan motivasi kerja para perawatnya. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: motivasi kerja perawat. 

b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: pemberian pelayanan 

keperawatan terhadap pasien keluarga miskin. 

2.   Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah perawat yang berada 

di ruang perawatan Kelas III yaitu Bangsal Az-zaitun, Bangsal         

Ass-syiffa, Bangsal Al-afiah RSUI Kustati Surakarta. 

3 .  Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di ruang perawatan Kelas III RSUI 

Kustati Surakarta. 

4.   Waktu penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada Bulan Januari 2012 sampai selesai. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain: 

1. Amelia (2009) dalam Majalah Kedokteran Nusantara Volume 42 No.1 

yaitu penelitian tentang Pengaruh Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja 

Perawat dalam Asuhan Keperawatan Pasien Gangguan Jiwa di RSJ 

Daerah Provinsi Sumatera Utara, Medan tahun 2009. Desain penelitian 

Rina Amelia adalah penelitian survey dengan metode eksplanatory. 

Hasil penelitian ini menunjukkan dari lima sub variabel motivasi 
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berprestasi ada empat variabel yang berpengaruh terhadap kinerja 

perawat yaitu promosi (p= 0.000), tantangan (p=0.000), imbalan 

(p=0.016), dan pengakuan (p=0.012), sedangkan variabel prestasi kerja 

tidak berpengaruh terhadap kinerja perawat. 

2. Lena (2008) yang meneliti hubungan antara motivasi perawat dengan 

kinerja perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Daerah Panembahan 

Senopati Bantul. Hasilnya adalah ada hubungan yang signifikan antara 

faktor motivasi internal dan faktor motivasi eksternal (p=0.000) dengan 

kinerja perawat. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian cross 

sectional. 

3. Mayawati (2010) yang meneliti tentang hubungan antara motivasi 

dengan kepuasan kerja perawat di Puskesmas Rawat Inap Kabupaten 

Klaten. Hasil dari penelitian ini bahwa ada hubungan antara motivasi 

(p=0.001) dengan kepuasan kerja perawat Puskesmas Rawat Inap Kab. 

Klaten. Rancangan penelitian yang dipakai adalah deskripsi korelatif 

dengan teknik pengambilan data secara cross sectional dengan 

pendekatan point time.  

      Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 

meneliti tentang motivasi kerja perawat dengan pemberian pelayanan 

keperawatan pada pasien keluarga miskin, menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional dan 

menggunakan total sampling serta analisa menggunakan spearmen row.  




