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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam pencapaian 

keberhasilan suatu perusahaan baik yang bergerak di bagian industri ataupun 

pelayanan jasa. Majunya suatu instansi bergantung pada peran yang dijalankan 

oleh sumber daya manusia di dalamnya. Sumber daya manusia merupakan 

penggerak, pengendali dan pengembangan perusahaan dalam menjalankan roda 

instansi dalam menghadapi tuntutan zaman. Oleh sebab itu, sumber daya manusia 

harus dikelola sesuai dengan kebutuhan instansi agar mampu memadukan 

pengetahuan dan keterampilan sehingga memiliki daya saing yang tinggi 

(Bangun, 2012). Daya saing yang tinggi juga harus dimiliki oleh seorang perawat 

dalam menjalankan pekerjaannya.  

Perawat merupakan salah satu sumber daya manusia yang berperan penting 

dalam memberikan pelayanan yang bermutu di rumah sakit. Rumah sakit 

merupakan salah satu bentuk instansi di industri jasa kesehatan yang bergerak di 

bidang pelayanan kesehatan, dimana salah satu upaya yang dilakukan adalah 

mendukung rujukan dari pelayanan tingkat dasar, seperti Puskesmas. Menurut 

WHO (World Health Organization), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu 

instansi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna 

(komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit 

(preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi 

tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. 
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Rumah Sakit Jiwa Tampan merupakan instansi yang bergerak di bidang jasa 

dan pelayanan. Pada saat ini rumah sakit menghadapi dua tekanan secara 

bersamaan. Pertama, tekanan atau tuntutan masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan bermutu dengan harga terjangkau, kemudian yang kedua 

adalah  sulitnya mendapatkan sumber daya manusia yang semakin terbatas untuk 

memberi pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal ini menjadi tantangan bagi 

rumah sakit untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan agar mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan dan dapat 

bersaing dengan rumah sakit jiwa lainnya. Pelayanan yang diberikan oleh perawat 

rumah sakit merupakan bagian tugas penting dalam sebuah rumah sakit, 

pelayanan keperawatan merupakan cerminan dari pelayanan rumah sakit. Semua 

tenaga perawat bertanggung jawab memberikan pelayanan yang optimal dalam 

meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan selama 24 jam secara 

berkesinambungan (Depkes,1999). 

Salah satu permasalahan penting dalam sebuah instansi adalah bagaimana 

instansi dapat menciptakan situasi agar perawat dapat memperoleh kepuasaan 

kerja secara individu dengan baik dan bagaimana cara supaya perawat mau 

bekerja berdasarkan keinginan yang tidak dipengaruhi oleh beban kerja dan 

komunikasi (Tandi & Imran, 2014).  Perawat yang terampil dan memiliki daya 

saing tinggi sangat di butuhkan oleh setiap rumah sakit. Melalui peningkatan 

pengetahuan serta menciptakan suasana kondusif dan nyaman yang dilakukan 

oleh pihak rumah sakit, diharapkan dapat mendorong perawat memberikan 
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pelayanan yang baik dalam bekerja. Pihak rumah sakit juga dituntut untuk 

memahami kebutuhan perawat agar semua kegiatan rumah sakit dapat terlaksana.  

Apabila sebagian besar perawat bekerja sesuai dengan standar rumah sakit 

maka tidak menjadi masalah. Sebaliknya, jika perawat bekerja dibawah standar 

maka beban kerja yang dihadapi berlebih (Mangkuparawira, 2003). Beban kerja 

akan dirasakan pada perawat yang kurang memiliki kemampuan di bidang kerja 

yang sedang ditekuni atau banyaknya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan 

tepat waktu. Hal ini sejalan dengan pendapat Michael G yang mengemukakan 

bahwa jika perawat menghayati pekerjaan sebagai beban kerja hingga perawat 

mengalami ketegangan di dalam pekerjaan karena kemampuannya tidak sesuai 

dengan tuntutan rumah sakit, maka akan berdampak pada perilaku yang 

ditampilkan (Afrirahmiati, 2007).  

Perawat dalam menjalankan tugas menghadapi berbagai permasalahan 

antara lain, kesehatan yang dialami oleh pasien dan keluarganya. Di samping itu, 

mereka juga harus memfokuskan pada asuhan keperawatan yang diberikan. 

Keadaan ini dapat menyebabkan berbagai respon fisik dan psikologis. Keadaan 

tersebut tidak dapat diabaikan karena akan mempengaruhi kinerja sehari-hari, bila 

tidak diimbangi dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

perawat serta faktor-faktor yang menunjang kepuasan kerja perawat dalam 

menjalankan tugasnya.  

Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan dan tidak 

menyenangkan para perawat dalam memandang pekerjaannya. Kepuasan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, yang terlihat dalam 
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sikap positif perawat terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di 

lingkungan kerja. Perawat yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan 

mencapai kematangan psikologis dan pada gilirannya akan menjadi frustasi 

(semangat kerja rendah), cepat lelah dan bosan, emosi tidak stabil, sering absen, 

dan melakukan kesibukan yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan (Handoko, 

1994).  

Berdasarkan hasil penelitian Nurhayni, Asiah dan Balqis (2012) bahwa 

terdapat hubungan kepuasan kerja dari aspek kondisi lingkungan kerja, insentif, 

kesempatan pengembangan diri, supervise dan rekan kerja dengan kinerja perawat 

di ruang inap RSU Daya Makassar. Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara 2 

dari 5 orang perawat ruang inap RSJ Tampan yang mengatakan bahwa mereka 

merasakan kepuasan dalam bekerja karena lamanya masa kerja, sehingga sudah 

terbiasa dan nyaman dengan lingkungan kerja. Hal ini didukung oleh hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2017) menunjukkan bahwa kepuasan 

kerja pada perawat di ruang inap RS PKU Muhammadiyah Gamping berhubungan 

dengan faktor usia, masa kerja, dan pendidikan. Selain itu masih banyak faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja seseorang, salah satunya adalah beban kerja 

(Hasibuan, 2005).  

Beban kerja perawat pada suatu unit dapat diperkirakan dengan 

memperhatikan komponen-komponen dalam pekerjaan, yaitu jumlah pasien yang 

dirawat perhari, perbulan dan pertahun, kondisi pasien, rata-rata pasien dirawat, 

tindakan langsung dan tidak langsung yang dibutuhkan pasien, frekuensi masing-

masing tindakan yang diperlukan dan rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam 
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melaksanakan tindakan (Gillies, 1994). Robbins (2008) menyatakan bahwa untuk 

melihat positif atau negatifnya penilaian perawat terhadap beban kerja yang 

diberikan berkaitan dengan persepsi. Robbins (2008) persepsi adalah proses yang 

digunakan individu untuk mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam 

rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka.  

Persepsi terhadap beban kerja seorang perawat akan mempengaruhi kualitas 

perawat saat bekerja dalam memberikan pelayanan terhadap pasien, sebagaimana 

hasil wawancara yang dilakukan dengan perawat di rumah sakit jiwa Tampan 

pada tanggal 30 Oktober 2016 mengungkapkan bahwa beban kerja yang dirasakan 

yaitu: (1) banyaknya pasien dalam satu kamar, (2) sulitnya mengontrol pasien 

yang sedang kambuh sebelum diterapi, (3) keluarga pasien yang berkunjung 

melakukan hal yang melanggar aturan, sehingga perawat yang di tegur pihak 

rumah sakit, (4) fasilitas yang minim karena masih dalam tahap renovasi, (5) 

jumlah tenaga medis juga minim. 

Berdasarkan latar belakang, dapat diduga persepsi beban kerja mampu 

mempengaruhi kepuasan kerja, apabila perawat merasa puas dalam pekerjaannya 

maka ia akan melakukan pekerjaan dengan sebaik mugkin dan sebaliknya. Oleh 

sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut “Hubungan antara Persepsi 

Beban Kerja dengan Kepuasan Kerja Perawat Rumah Sakit Jiwa Tampan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan 

antara persepsi beban kerja dengan kepuasan kerja perawat Rumah Sakit Jiwa 

Tampan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara persepsi beban 

kerja dengan kepuasan kerja perawat Rumah Sakit Jiwa Tampan. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai variabel persepsi beban kerja sebelumnya dilakukan 

oleh  Mudayana (2010), yang berjudul pengaruh motivasi dan beban kerja 

terhadap kinerja karyawan di rumah sakit Nur Hidayah Bantul. Hasil penelitian 

tersebut menunjukan bahwa ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan di RS Nur Hidayah Bantul. Ada pengaruh faktor motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik terhadap kinerja karyawan di RS Nur Hidayah Bantul. Ada 

pengaruh sub variabel motivasi intrinsik (tanggung jawab, pengakuan, prestasi 

kerja, pengembangan karir, pekerjaan, promosi) terhadap kinerja karyawan di RS 

Nur Hidayah Bantul. Pengembangan karir memiliki pengaruh tertinggi 

dibandingkan dengan sub variabel motivasi intrinsik lainnya. Tidak ada pengaruh 

sub variabel motivasi ekstrinsik (hubungan kerja dan gaji) terhadap kinerja 

karyawan di RS Nur Hidayah Bantul. Ada pengaruh sub variabel kondisi kerja 

dalam motivasi ekstrinsik terhadap kinerja karyawan di RS Nur Hidayah Bantul. 

Penelitian lain mengenai beban kerja dilakukan oleh Sitepu (2013), hasil  

penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan sikap mengenai beban kerja dan 

kinerja berdasarkan jenis kelamin yaitu pada tantangan instansi. Ada perbedaan 

sikap mengenai beban kerja dan kinerja berdasarkan masa kerja yaitu pada 

tuntutan kerja, tuntutan peran, dan tantangan  individu. Ada perbedaan sikap 

mengenai beban kerja dan kinerja berdasarkan tempat tinggal yaitu pada 
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tantangan individu dan tantangan psikologi. Korelasi beban kerja dengan kinerja 

menunjukkan bahwa korelasi yang tertinggi adalah antara tuntutan peran dengan 

variabel instansi dan korelasi yang terendah adalah antara tuntutan kerja dengan 

variabel instansi.  

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti tentang 

hubungan beban kerja terhadap kepuasan kerja perawat. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yg sudah ada terletak pada variabel terikat dan 

tempat berlangsungnya penelitian. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teoritis pada kajian 

ilmu psikologi khususnya dalam psikologi industri dan organisasi.  

 

2. Manfaat Praktis 

Bagi lembaga pemerintahan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan acuan tentang 

persepsi beban kerja terhadap kepuasan kerja perawat di rumah sakit, 

khususnya rumah sakit jiwa.  

 

 

 

 

 

 


