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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional 

diarahkan dalam rangka tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk 

hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan 

yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan upaya pengelolaan 

berbagai sumber daya pemerintah maupun masyarakat sehingga dapat  

disediakan pelayanan kesehatan yang efisien, bermutu dan terjangkau. 

Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009  mengamanatkan 

bahwa dalam rangka melaksanakan upaya kesehatan, diperlukan sumber daya 

kesehatan yang memadai. Sumber daya kesehatan tersebut meliputi tenaga 

kesehatan yang bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan 

sesuai dengan bidang keahlian dan status kewenangan tenaga kesehatan yang 

bersangkutan. 

Menurut Departemen Kesehatan RI Tahun 2007, jumlah sumber daya 

manusia kesehatan belum memadai. Rasio tenaga kesehatan dengan jumlah 

penduduk masih rendah. Produksi dokter setiap tahun sekitar 2500 dokter baru, 

sedangkan rasio dokter terhadap jumlah penduduk 1:5000. Produksi perawat 

setiap tahun sekitar 40.000 perawat baru dengan rasio, terhadap jumlah 

penduduk 1:2850. Sedangkan produksi bidan setiap tahun sekitar 600 bidan 

baru dengan rasio terhadap jumlah penduduk 1 : 2600. Namun daya serap 
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tenaga kesehatan oleh jaringan pelayanan kesehatan masih terbatas (Depkes RI, 

2007). 

Mutu sumber daya kesehatan masih membutuhkan pembenahan. Hal ini 

tersebut tercermin dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang 

belum optimal. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 

2006-2007 ditemukan 23,2% masyarakat yang bertempat tinggal di Pulau Jawa 

dan Bali menyatakan tidak atau kurang puas terhadap pelayanan rawat jalan 

yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit pemerintah di kedua 

pulau tersebut (Aisyah, 2008). 

Penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Keperawatan Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia bekerjasama dengan World Health Organization 

(WHO) Tahun 2007 di Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sulawesi 

Utara, Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menemukan 

bahwa 70% perawat dan bidan selama 3 tahun terakhir tidak pernah mengikuti 

pelatihan, 39,8% masih melakukan tugas-tugas kebersihan, 47,4% perawat dan 

bidan tidak memiliki uraian tugas dan belum dikembangkan monitoring dan 

evaluasi kinerja perawat dan bidan khususnya mengenai keterampilan, sikap, 

kedisiplinan dan motivasi kerjanya (Aisyah, 2008). 

Penelitian tentang waktu kerja produktif personil rumah sakit di Indonesia 

ditemukan bahwa waktu kerja produktif personil adalah 53,2% dan sisanya 

46,8% digunakan untuk kegiatan non-produktif. Dari 53,2% kinerja produktif, 

hanya 13,3% waktu yang digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan, 

sedangkan sisanya 39,9% digunakan untuk kegiatan penunjang pelayanan 
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kesehatan (Paramitasari, 2007). Kenyataan ini akan mempengaruhi kinerja 

personil itu sendiri dan kinerja institusi pelayanan kesehatan pada umumnya. 

Pada saat ini, disadari kemampuan perawat secara umum masih perlu 

ditingkatkan karena berbagai kondisi, antara lain kurangnya kesempatan 

sebagian besar perawat mengikuti pelatihan, terbatasnya buku pedoman sebagai 

acuan kerja, sebagian perawat rumah sakit negeri masih berpendidikan Sekolah 

Perawat Kesehatan (SPK) 82,3% (Depkes RI). 

Kepuasan kerja merupakan unsur yang sangat diharapkan oleh perawat 

karena apabila dalam pekerjaannya perawat merasa puas, maka kepuasan kerja 

kemungkinan besar akan memberi manfaat baik dari dalam diri perawat maupun 

dalam suatu lingkungan tempatnya bekerja. Perawat sebagai pelaksana, 

kepuasan  yang dirasakan merupakan motivasi untuk bekerja lebih giat, oleh 

karena itu kepuasan kerja merupakan unsur yang harus ada didalam organisasi. 

Banyak sekali terjadi masalah tentang kepuasan kerja baik dalam suatu 

organisasi seperti perusahaan atau seperti rumah sakit, hal ini menjadi titik 

rawan yang dapat menyulut permasalahan antar pegawai dengan suatu 

organisasi.  Sebagai contoh turunnya motivasi kerja yang mempengaruhi 

produktivitas kerja yang disebabkan adanya ketidakpuasan. 

Kepuasan kerja memang tidak datang dengan sendirinya melainkan 

sebagai akibat dari terciptanya situasi dan kondisi kerja .serta terpenuhinya 

harapan-harapan para karyawan terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja  

merupakan hal yang bersifat individu dan akan mengalami tingkat  kepuasan 

yang berbeda-beda sesuai dengan nilai yang berlaku pada individu tersebut. Hal 
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ini disebabkan adanya perbedaan pada diri masing-masing individu. Semakin  

banyak  aspek pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka 

semakin tinggi tingkat yang dirasakan  karyawan dan sebaliknya. Kepuasan 

kerja merupakan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya (Robbin, 2008). 

Motivasi sebagai suatu keadaan batiniah yang memberikan energi kepada 

aktivitas-aktivitas atau mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku menuju 

satu tujuan. Faktor pendorong timbulnya aktivitas tersebut diantaranya adalah 

berupa kebutuhan (Robbin, 2008). 

Faktor pendorong yang berupa kebutuhan menurut Kartono (2006) 

dikataakan bahwa “kebutuhan yang insani sifatnya akan memunculkan 

dorongan, sedangkan arti dari dorongan (drives, wants) itu sendiri merupakan 

desakan yang alami untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan hidup dan 

merupakan kecenderungan untuk mempertahankan hidup“. Motivasi dalam hal 

ini merupakan dorongan adanya rangsangan untuk melakukan tindakan. 

Rumah Sakit Marga Husada Wonogiri merupakan salah satu instansi 

pemberi jasa kesehatan di wilayah Wonogiri yang mempunyai kapasitas tempat 

tidur pasien berjumlah 305 tempat tidur, dengan jumlah hunian pasien rata-rata 

180 pasien setiap harinya. Dengan banyaknya hunian pasien tersebut tentu 

dibutuhkan tenaga pemberi layanan kesehatan yang memadai, termasuk jumlah 

tenaga keperawatan. Karena tenaga perawat merupakan garis depan pemberi 

pelayanan yang harus berada di samping pasien selama 24 jam. Sedangkan 

jumlah tenaga keperawatan di Rumah Sakit Umum Marga Husada saat ini 

berjumlah 143 perawat. Adapun perincian perawat di RSU Marga Husada 
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adalah sebagai berikut: 140 perawat pelaksana dan 3 perawat di tingkat 

manajerial. 

Pra survey yang dilakukan pada 18-9-2013 di RS Marga Husada terhadap 

15 orang perawat pelaksana tentang motivasi, menunjukkan motivasi rendah 

sebanyak 26%, dan motivasi tinggi 74%. 

Salah satu bagian pokok dari suatu organisasi rumah sakit adalah bagian 

keperawatan. Bagian ini merupakan ujung tombak pelayanan yang berhubungan 

langsung dengan entitas eksternal, dalam hal ini adalah pasien. Sehingga baik 

buruknya citra suatu organisasi rumah sakit sangat tergantung pada kinerja 

individu yang menjadi anggotanya. Hal ini dikarenakan pelayanan keperawatan 

suatu rumah sakit akan dinilai langsung oleh konsumen. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut: “Apakah ada hubungan antara motivasi kerja dengan 

kepuasan kerja perawat di RSU Marga Husada Wonogiri? “ 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum: 

Mengetahui hubungan antara motivasi kerja perawat dengan kepuasan kerja 

perawat di Rumah Sakit Umum Marga Husada Wonogiri. 

2. Tujuan Khusus: 

a. Mendeskripsikan tentang motivasi kerja perawat. 
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b. Mendeskripsikan tentang kepuasan kerja perawat. 

c. Menganalisis hubungan antara motivasi kerja perawat dengan kepuasan 

kerja perawat di RSU Marga Husada Wonogiri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi RSU Marga Husada 

Rumah Sakit untuk meningkatkan mutu  kinerja pelayanan keperawatan. 

b. Bagi Perawat RSU Marga Husada 

Sebagai alat bantu mengevaluasi kinerjanya dalam upaya meningkatkan 

mutu pelayanan bagi pasien. 

c. Bagi karyawan dan karyawati RSU Marga Husada 

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan  pada pasien yang lebih 

baik. 

 


