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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya manusia hidup dan bekerja menginginkan suatu 

kemantapan, kemapanan, kesejahteraan, dan kepuasan. Bekerja bukan hanya 

sekedar memenuhi kebutuhan hidup, namun juga merupakan sebuah 

kepuasan. Faktor kesuksesan perusahaan bukan hanya sekedar memuaskan 

pelanggan, tetapi harus memberi kepuasan kerja kepada karyawan. Kepuasan 

kerja memiliki dua sisi pandang yang berbeda, dimana dari sisi yang satu 

memuaskan dan sisi yang lain tidak memuaskan. Kepuasan dan 

ketidakpuasan merupakan dua rasa emosional seseorang akibat respon yang 

diperoleh dari dunia nyata (Juliansyah, 2013:254). 

Dengan kepuasan kerja, seorang pegawai dapat merasakan 

pekerjaannya apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk 

dikerjakan. Wexley dan Yulk (2003) mengatakan bahwa kepuasan kerja 

merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya. Sikap yang 

ditunjukkan seseorang berkaitan dengan pekerjaan mencerminkan 

pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dalam 

pekerjaannya. Pekerjaan yang menyenangkan untuk dikerjakan dapat 

memberikan kepuasan bagi pemangkunya. Sebaliknya, ketidakpuasan akan 

diperoleh bila suatu pekerjaan tidak menyenangkan untuk dikerjakan (Wilson, 

2012:327). 
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Karyawan yang baik adalah karyawan yang mampu memberikan 

kontribusi positif terhadap perusahaan di tempat dia bekerja baik dari segi 

kualitas, kuantitas, dan efisiensi waktu. Karyawan adalah ujung tombak dari 

sebuah perusahaan. Sebab, sebagus apapun manajemen dari sebuah 

perusahaan, tetapi jika tidak ditunjang oleh sumber daya manusia yang baik, 

disiplin, dan karya akan perbaikan maka semua itu akan percuma. Untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan, perusahaan perlu mengelolah sumber daya 

manusia agar potensi sumber daya manusia yang dimiliki dapat diarahkan 

secara efektif dan efisien.  

Peran rumah sakit sebagai sumber pemberi pelayanan kesehatan 

dianggap sangat penting dalam peningkatan kualitas kesehatan di Indonesia. 

Peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu isu yang sangat krusial 

dalam studi manajemen, baik dalam lingkup manajemen sektor publik 

maupun manajemen sektor privat. Hal tersebut terjadi karena tuntutan 

masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan dari tahun ke tahun 

semakin meningkat. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit 

adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 

inap, rawat jalan dan gawat darurat. 

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit secara garis besar memberikan 

pelayanan kepada masyarakat mencakup pelayanan medik, rehabilitasi medik, 

dan pelayanan keperawatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit 

gawat darurat, unit rawat jalan dan unit rawat inap. Rumah Sakit tidak saja 
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memberikan pelayanan bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien 

melalui rawat inap, tetapi juga bersifat pemulihan (rehabilitatif). Kedua 

pelayanan tersebut secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan 

(promotif) dan pencegahan (preventif). 

Dalam upaya memberikan pelayanan, peran perawat sangat penting 

sebagai pelaksana tindakan medis serta secara berkelanjutan mengawasi atau 

mengontrol keadaan dan perkembangan pasien yang sedang dalam perawatan.  

Keperawatan menjadi salah satu profesi dibidang kesehatan yang mempunyai 

kontribusi terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Keperawatan sebagai suatu 

bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan 

kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada 

individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang 

mencakup seluruh proses kehidupan manusia (Hariyati, 2014:3). 

Seorang perawat dalam melaksanakan pelayanannya menggunakan 

pendekatan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan adalah proses atau 

rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan baik langsung atau tidak 

langsung diberikan kepada klien atau pelayanan kesehatan lain, dengan 

menggunakan pendekatan secara ilmiah melalui proses keperawatan dan 

berdasarkan kode etik serta standart praktik keperawatan. Selain memiliki 

kemampuan intelektual, interpersonal, dan teknikal, perawat juga harus 

mempunyai otonomi dan bersedia menanggung resiko, bertanggung jawab, 

dan bertanggung gugat terhadap tindakan yang dilakukannya, termasuk dalam 

melakukan dan mengatur dirinya sendiri (Hariyati, 2014:4). 
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Betapapun sempurnanya rencana organisasi dalam memberikan 

pelayanan kesehatan yang bermutu dan pengawasan, bila perawat tidak dapat 

menjalankan tugasnya dengan minat dan gembira maka tidak akan mencapai 

hasil yang baik sesuai yang dikehendaki. Salah satu faktor yang sangat 

penting diperhatikan pada karyawan agar hasil kerjanya baik yaitu dengan 

memperhatikan kepuasan kerja perawat. Ini merupakan gambaran keinginan 

dan harapan akibat dari pekerjaan yang telah dikerjakannya.  

Kepuasan kerja adalah keadaan dimana seorang pekerja merasa bangga, 

senang, diperlakukan adil, diakui dan diperhatikan oleh atasan, dihargai, 

merasa aman karena pekerjaannya dapat menghasilkan sesuatu yang 

memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan, dan ambisi pribadinya sehingga ia 

merasa puas secara lahir batin. Kreitner dkk (2007:170) dalam Juliansyah 

(2013:257), mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan “an effective or 

emosional response toward various faces of one job”. Kepuasan kerja 

bukanlah sebagai suatu konsep yang satu (unitary concep), tetapi lebih 

kepada suatu pengertian bahwa seorang dapat secara relatif terpuaskan 

dengan suatu aspek dari pekerjaan-pekerjaannya dan tidak terpuaskan dengan 

satu atau lebih aspek pekerjaan lainnya. Maksud dari aspek pekerjaan disini 

ialah upah, peluang promosi, atasan dan teman sekerja yang juga berasal dari 

faktor lingkungan kerja seperti kebijaksanaan dari produser, afiliasi kelompok 

kerja, dan kondisi kerja. Sedangkan menurut Robbins (1996) dalam Badeni 

(2013:44), faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah pekerjaan 

itu sendiri, gaji, rekan sekerja, atasan, promosi, lingkungan kerja. Faktor 
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kepuasan kerja perawat merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh 

rumah sakit.  

Lokasi penelitian di RSP TNI AU Dr. S. Hardjolukito Yogjakarta yakni 

di jalan raya Janti blok O dan di sekitar komplek perumahan TNI AU dalam 

wilayah desa Banguntapan, kecamatan Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Hal ini dengan pertimbangan bahwa, Rumah Sakit ini 

merupakan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara tipe B dengan luas cakupan 

wilayah penanganan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta 

dalam melaksanakan kegiatan dukungan operasional TNI diharapkan dapat 

memberikan kualitas pelayanan kesehatan dalam situasi perang maupun non 

perang secara profesional bagi anggota TNI AU atau TNI, PNS dan keluarga 

serta masyarakat yang sangat kompleks sesuai visi Rumah Sakit yaitu 

menjadi Rumah Sakit rujukkan TNI Angkatan Udara yang mampu 

melaksanakan kegiatan dukungan operasi dan memberi kualitas pelayanan 

kesehatan secara profesional di wilayah Indonesia khususnya Jawa Tengah 

dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kompleksitas dan luas cakupan pelayanan 

sangat mempengaruhi tingginya beban kerja dan kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh petugas pelaksana atau perawat kepada klien atau pasien. 

Kualitas pelayanan menjadi perhatian utama bagi konsumen  dalam 

menentukan tempat perawatan yang layak dan baik. Berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan di atas, maka peneliti tertarik dan merasa perlu 

untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja perawat di 

RSP TNI AU Dr. S. Hardjolukito Yogjakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah gaji berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja perawat? 

2. Apakah promosi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

perawat? 

3. Apakah supervisi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

perawat? 

4. Apakah rekan sekerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

perawat? 

5. Apakah pekerjaan itu sendiri berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja perawat? 

6. Apakah lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

perawat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaji, 

promosi, supervisi, rekan sekerja, pekerjaan itu sendiri, dan lingkungan kerja 

terhadap kepuasan kerja perawat. Sedangkan secara spesifik tujuan penelitian 

ini meliputi: 

1. Menganalisis pengaruh gaji terhadap kepuasan kerja perawat 

2. Menganalisis pengaruh promosi terhadap kepuasan kerja perawat 

3. Menganalisis pengaruh supervisi terhadap kepuasan kerja perawat 
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4. Menganalisis pengaruh rekan sekerja terhadap kepuasan kerja perawat 

5. Menganalisis pengaruh pekerjaan itu sendiri terhadap kepuasan kerja 

perawat 

6. Menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja perawat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan 

khususnya bidang manajemen sumber daya manusia tentang kepuasan 

kerja perawat. 

2. Praktis 

a. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan 

pertimbangan dan masukan dalam menciptakan kepuasan kerja 

perawat. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Memberi gambaran atau informasi bagi peneliti lain dalam 

melakukan penelitian tentang kepuasan kerja. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk mengaplikasikan 

ilmu manajemen sumber daya manusia yang diperoleh berkaitan 

dengan kepuasan kerja perawat. 
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E. Sistematika Penulisan Tesis 

Untuk mempermudah dalam memahami isi tesis ini, maka perlu dikemukakan 

sistematika penulisan tesis sebagai berikut: 

BAGIAN AWAL 

Pada bagian ini berisi: Halaman Judul, Nota Pembimbing, Halaman 

Pengesahan Keaslian Tesis, Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi, 

Daftar Tabel, Daftar Gambar, Dan daftar Lampiran. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistimatika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi: Kajian Teori, Hasil Penelitian Terdahulu, 

Kerangka Konsep Penelitian, dan Hipotesis Penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi: Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan 

Sampel Penelitian, Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Sumber 

Data, Teknik Pengumpulan Data, Definisi Oprasional Variabel, 

Pengukuran Variabel, Pengujian Instrumen Penelitian (Validitas dan 

Reliabilitas), dan Metode Analisa Data (Metode Analisis Deskriptif, 

dan Metode Analisis Kuantitatif; Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi 

Linear Berganda,Uji Ketepatan Model,dan Uji Ketepatan Parameter 

Penduga). 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi: Gambaran Umum Rumah Sakit, Analisis Deskripsi 

(Pengumpulan Data, Karkteristik Responden, Tingkat Kepuasan 

Responden), Analisis Data (Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Asumsi 

Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Ketepatan Model, Uji 

Ketepatan Parameter Penduga), dan Pembahasan Hasil Penelitian. 

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini berisi: Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


