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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Kepuasan Kerja 

1. Definisi Kepuasan Kerja 

Seorang perawat akan merasa nyaman dan tinggi loyalitasnya pada sebuah 

instansi apabila memperoleh kepuasan kerja sesuai dengan apa yang diinginkan. 

Menurut Robbins (2003) kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan 

seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang 

diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. 

Selain itu,  Handoko (2000) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, bagaimana para 

perawat memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan 

seseorang terhadap pekerjaannya. Luthans (2006) mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja merupakan respon terhadap situasi kerja, sehingga kepuasan kerja 

tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan dan akan tercermin dalam sikap, 

seperti semakin loyal pada instansi, bekerja dengan maksimal, dan mematuhi 

peraturan yang dibuat oleh instansi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan 

perasaan seorang individu atau perawat terhadap pekerjaannya. Perasaan tersebut 

berupa perasaan senang, sedih, bosan, dan kurang menikmati pekerjaannya 

tersebut. 
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2. Komponen Kepuasan Kerja 

Luthans (2006) menyatakan ada enam komponen yang mempengaruhi 

kepuasan kerja sebagai berikut: 

a. Pekerjaan itu sendiri, yaitu sejauh mana tugas kerja dianggap menarik dan 

memberikan kesempatan untuk maju atau belajar, dalam hal ini ada tidaknya 

kesempatan untuk memperoleh pangalaman dan peningkatan kemampuan dan 

menerima tanggung jawab selama bekerja. 

b. Gaji atau upah, yaitu jumlah yang diterima meliputi besar gaji, kesesuaian 

antara gaji dan pekerjaan. 

c. Pengawasan, yaitu termasuk di dalamnya hubungan antara karyawan dengan 

atasan, pengawasan kerja dan kualitas kerja. 

d. Kesempatan promosi, yakni kesempatan untuk maju didalam instansi disebut 

dengan promosi atau kenaikan jabatan. Seseorang yang dipromosikan 

umumnya dianggap prestasinya baik, disamping pertimbangan lain. Promosi 

memberikan kesempatan untuk pengembangan diri individu, lebih 

bertanggung jawab dan meningkatkan status sosial. Oleh karena itu, individu 

yang merasakan adanya ketetapan promosi merupakan salah satu kepuasan 

dari pekerjaannya. 

e. Rekan kerja, hubungan sesama karyawan dengan atasannya dan dengan 

karyawan lain. 
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f. Kondisi kerja, menyangkut dengan suasana kerja seperti peralatan kerja, 

tingkat ruang, tingkat kebisingan ditempat kerja, kebijakan instansi, pekerjaan 

itu sendiri, sirkulasi udara dan sebagainya. 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

As’ad (2004), faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu: 

a. Faktor psikologi 

Faktor psikologi berhubungan dengan kejiwaan perawat yang meliputi: minat, 

kenyamanan dalam bekerja, sikap terhadap pekerjaan, keterampilan dan stress 

dalam bekerja. 

b. Faktor sosial 

Faktor sosial berhubungan dengan interaksi sosial, baik antara perawat dengan 

atasan maupun antara sesama perawat, serta perasaan diperlakukan adil (baik 

yang menyangkut pribadi maupun tugas). 

c. Faktor fisik 

Faktor fisik berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi 

fisik perawat, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, dan waktu 

istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, pertukaran 

udara, kondisi kesehatan perawat, dan pekerjaan yang monoton sehingga 

menyebabkan kejenuhan kerja (bournot). 
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d. Faktor finansial 

Faktor finansial berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan perawat, 

meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, 

fasilitas yang diberikan dan promosi. 

 

Spector (1996) menjelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja, yaitu: 

a. Faktor yang ada pada lingkungan pekerjaan itu sendiri dan hal-hal yang 

berhubungan dengan pekerjaan meliputi beberapa hal, diantaranya; 

1) Karakteristik pekerjaan, mengenai gambaran dari tugas dan pekerjaan 

2) Lingkungan dalam perusahaan yang berhubungan dengan kinerja perawat 

3) Peranan dalam perusahaan dan keluarga, konflik yang terjadi apabila ada 

permintaan dari keluarga dan tuntutan dari pekerjaan secara bersamaan. 

4) Upah 

5) Stres kerja 

6) Beban kerja, pekerjaan yang membutuhkan waktu dan usaha, baik mental 

dan fisik. 

7) Jadwal kerja, diantaranya jadwal kerja yang tidak menentu, pembagian 

kerja yang panjang, jam kerja malam dan kerja sampingan. 

b. Faktor individu itu sendiri, meliputi ; 

1) Usia, kepuasan kerja dinilai meningkat seiring dengan bertambahnya usia 

seseorang. 
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2) Jenis kelamin, perempuan dinilai lebih merasa puas dengan pekerjaannya 

karena memiliki pengharapan yang rendah terhadap pekerjaannya. 

3) Kepribadian, diantaranya locus of control dan negative affecivity 

(contohnya depresi dan kecemasan) 

Dapat disimpukan bahwa faktor-faktor penentu kepuasan kerja meliputi 

ciri instrinsik pekerjaan, gaji, penyeliaan, rekan kerja sejawat, kondisi kerja yang 

menunjang, adanya faktor psiokologis, faktor sosial, faktor finansial, faktor 

lingkungan (seperti stres kerja, beban kerja, upah dan lain sebagainya), dan 

faktor individu (meliputi usia, jenis kelamin, dan kepribadian). 

B. Persepsi Beban Kerja 

1. Definisi Persepsi  

Robbins (2008) mendefinisikan persepsi sebagai proses yang digunakan 

individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka 

memberikan makna kepada lingkungan mereka. Daft (2006) menyatakan bahwa 

persepsi (perception) adalah proses kognitif yang digunakan orang-orang untuk 

memahami lingkungan dengan cara menyeleksi, menginstansikan dan 

menafsirkan informasi dari lingkungan.  

Irwanto (2014) menyebutkan persepsi merupakan proses diterimanya 

rangsang (objek, kualitas, hubungan antar gejala, maupun peristiwa) yang 

kemudian disadari dan dimengerti. Persepsi bukan sekedar pengideraan, maka 
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ada penulis yang menyatakan persepsi sebagai the interpretation of experience 

(penafsiran pengalaman). 

Menurut Woodworth dan Marquis (1955) persepsi merupakan suatu proses 

yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya 

stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. 

Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut 

diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses 

persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan 

merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan akan 

berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat 

indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat 

pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat pengecapan, kulit 

pada telapak tangan sebagai alat perabaan; yang kesemuanya alat indera yang 

digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu. Alat indera tersebut 

merupakan alat penghubung antara individu dengan dunia luarnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi 

adalah suatu proses dimana individu menafsirkan suatu pengalaman atau 

peristiwa yang terjadi setelah di dahului proses penginderaan yang bersifat 

individual atau pribadi. 
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2. Definisi Beban Kerja 

Menpan (1997), pengertian beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah 

kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit instansi atau pemegang jabatan 

dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, menurut Permendagri No. 12/2008, 

beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau 

unit instansi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. 

Nurmianto (2003) beban kerja bisa berupa beban fisik dan mental. Beban 

fisik dapat dilihat dari seberapa banyak perawat menggunakan kekuatan fisik, 

misalnya menjahit, mengangkut, mengangkat, dan mendorong. Sedangkan beban 

kerja mental dapat dilihat dari seberapa besar aktivitas mental yang dibutuhkan 

untuk mengingat hal-hal yang diperlukan, konsentrasi, mendeteksi permasalahan, 

mengatasi kejadian yang tak terduga dan membuat keputusan dengan cepat yang 

berkaitan dengan pekerjaan. 

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan beban kerja adalah 

sekumpulan kegiatan berupa kegiatan fisik dan mental yang harus dipikul oleh 

seseorang dan harus diselesakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

 

3. Definisi Persepsi Beban Kerja 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi beban 

kerja merupakan penilaian individu mengenai sejumlah tuntutan tugas atau 

kegiatan yang membutuhkan aktivitas mental dan kekuatan fisik yang harus 

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Apabila individu tersebut memiliki 
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persepsi yang positif maka mereka akan menganggap beban kerja sebagai 

tantangan dalam bekerja sehingga mereka lebih bersungguh-sungguh dalam 

bekerja dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun 

perusahaan tempat bekerja. Sebaliknya jika persepsi negatif yang muncul maka 

beban kerja dianggap sebagai tekanan kerja sehingga dapat mempengaruhi 

kinerja individu, memiliki dampak negatif bagi dirinya maupun perusahaan 

tempat bekerja. 

 

4. Aspek-Aspek Persepsi Beban Kerja 

a. Aspek-Aspek Persepsi 

Woodworth dan Marquis (dalam Irwanto, 2014) mengemukakan dua aspek 

dalam persepsi. Kedua aspek tersebut yaitu aspek kognisi dan aspek afeksi. 

1) Aspek kognisi, merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh alat 

indera yang kemudian diteruskan ke otak untuk memberi makna 

terhadap stimulus tersebut. Aspek kognisi berhubungan dengan 

pengetahuan, pengenalan, dan pengharapan individu terhadap stimulus 

tertentu yang dipengaruhi pengalaman masa lalu individu. Aspek 

tersebut mencakup tentang bagaimana pandangan individu mengenai 

objek yang dipersepsi. 

2) Aspek afeksi, merupakan suatu perasaan dan kesan individu mengenai 

stimulus. Aspek afeksi berhubungan dengan penilaian individu 

berdasarkan perasaan atau emosi mengenai stimulus tertentu dan 
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kejadian-kejadian yang dialami dalam lingkungan sosial.Aspek 

mencakup tentang bagaimana perasaan dan kesan individu mengenai 

objek yang dipersepsi, apakah positif atau negatif. 

 

b. Aspek-Aspek Beban Kerja 

Berdasarkan pengertian mengenai beban kerja menurut Menpan, 

Permendagri No. 12/2008, dan Nurmianto (2003), maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat tiga aspek beban kerja. Ketiga aspek tersebut adalah: 

1) Aspek beban mental.  

Beban mental merupakan beban yang dirasakan melalui aktivitas 

mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya.beban 

kerja mental dapat dilihat dari seberapa besar aktivitas mental yang 

dibutuhkan untuk mengingat hal-hal yang diperlukan, konsentrasi, 

mendeteksi permasalahan, mengatasi kejadian yang tak terduga dan 

membuat keputusan dengan cepat yang berkaitan dengan pekerjaan 

dan sejauhmana tingkat keahlian dan prestasi kerja yang dimiliki oleh 

individu. 

2) Aspek beban fisik 

Beban fisik merupakan beban yang dirasakan melalui kekuatan fisik 

yang dimiliki individu. Beban fisik dapat dilihat dari banyaknya 

kekuatan fisik yang mereka gunakan seperti menjahit, mengangkut, 

mengangkat, menggunting dan mendorong. 
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3) Aspek waktu 

Waktu merupakan aspek dalam terbentuknya beban kerja yaitu target 

hasil yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. 

 

c. Aspek-Aspek Persepsi  Beban Kerja 

Berdasarkan aspek-aspek persepsi dan beban kerja yang telah dijelaskan 

sebelumnya,  maka aspek persepsi terhadap beban kerja adalah sebagai berikut: 

1) Aspek kognisi, mencakup tentang bagaimana pandangan yang dimiliki 

oleh individu mengenai: 

a) Aktivitas mental, pandangan individu mengenai besarnya aktivitas 

mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya misalnya 

perlunya konsentrasi untuk mengingat pengerjaan barang, mengatasi 

permasalahan atau kejadian yang tak terduga dan menggambil 

keputusan dengan cepat pada saat pengerjaan barang. 

b) Kekuatan fisik, pandangan individu mengenai besarnya kekuatan fisik 

yang mereka gunakan untuk menjahit, mengangkat, mendorong, 

menggunting. 

c) Waktu, pandangan mengenai hasil kerja yang harus diselesaikan dalam 

jangka waktu tertentu. 

2) Aspek afektif mencakup tentang bagaimana perasaan dan kesan yang 

dimiliki oleh individu mengenai: 
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a) Aktivitas mental, perasaan yang dimiliki individu akibat dari 

besarnya aktivitas mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

pekerjaannya misalnya perlunya konsentrasi untuk mengingat 

pengerjaan barang, mengatasi permasalahan atau kejadian yang 

tak terduga dan menggambil keputusan dengan cepat pada saat 

pengerjaan barang. 

b) Kekuatan fisik, perasaan yang timbul akibat besarnya kekuatan 

fisik yang mereka gunakan untuk menjahit, mengangkat, 

mendorong, menggunting. 

c) Waktu, perasaan yang timbul mengenai hasil kerja yang harus 

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek persepsi terhadap 

beban kerja dapat di bagi menjadi dua, yaitu aspek kognisi dan aspek afektif. 

Mengenai aspek kognisi mencakup tentang bagaimana pandangan dan penilaian yang 

dimiliki oleh individu mengenai aktivitas mental, kekuatan fisik dan waktu kerja, 

sedangkan Aspek afektif mencakup tentang bagaimana perasaan dan kesan yang 

dimiliki oleh individu mengenai aktivitas mental, kekuatan fisik dan waktu kerja. 
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C. Kerangka Berpikir 

Perawat dalam  menjalankan  tugasnya akan berhubungan langsung dengan 

lingkungan rumah sakit dan pasien. Perawat akan memberikan persepsi atau 

tanggapan terhadap pekerjaannya tersebut, termasuk  pekerjaan yang membebaninya 

dan apa  yang dilihatnya. Persepsi ini terjadi dimulai dengan datangnya stimulus 

(rangsangan) dari luar dirinya terhadap alat inderawi. 

Robbins (2008) menyatakan bahwa untuk melihat positif atau negatifnya 

penilaian perawat terhadap beban kerja yang diberikan berkaitan dengan persepsi. 

Menurut robbins (2008) persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola 

dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada 

lingkungan mereka 

Setiap pekerjaan menuntut perawat menghasilkan sesuatu yang menguntungkan 

untuk rumah sakit. Untuk itu, setiap perawat diberi tanggung jawab menyelesaikan 

sejumlah pekerjaan yang menjadi beban kerja. Beban kerja adalah sejumlah tuntutan 

tugas atau kegiatan yang membutuhkan aktivitas mental dan fisik yang harus 

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Namun, seringkali beban kerja yang 

dirasakan perawat tidak sesuai dengan standar dan kemampuan perawat. Beban kerja 

dapat dipersepsikan perawat secara positif maupun negatif. Robbins (2008) 

menyatakan bahwa untuk melihat positif atau negatifnya penilaian perawat terhadap 

beban kerja yang diberikan berkaitan dengan persepsi. Persepsi merupakan proses 
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yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam 

rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. 

Spector (1996) menjelaskan bahwa salah satu faktor dari kepuasan kerja adalah 

lingkungan pekerjaan itu sendiri, lingkungan dalam perusahaan yang berhubungan 

dengan kinerja itu sendiri, lingkungan dalam perusahaan yang berhubungan dengan 

kinerja perawat, peranan dalam perusahaan dan keluarga, upah, stress kerja, beban 

kerja yang membutuhkan usaha untuk melakukan tugas, baik mental dan fisik, jadwal 

kerja (jadwal kerja yang tidak menentu, pembagian kerja yang panjang, jam kerja 

malam, dan kerja paruh waktu. 

Beban kerja merupakan salah satu dari faktor lingkungan yang mempengaruhi 

kepuasan kerja. Bagaimana orang memandang atau mempersepsikan beban kerjanya 

berpengaruh pada kepuasannya. Persepsi beban kerja merupakan penilaian individu 

mengenai sejumlah tuntutan tugas yang membutuhkan aktivitas mental dan fisik. Jadi 

persepsi beban kerja (penilaian individu mengenai sejumlah tuntutan tugas) dapat 

mempengaruhi terhadap tercapainya kepuasan kerja.  

Berdasarkan hasil penelitian Mahendrawan dan Irawati (2015) beban kerja 

berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Nilai negatif pada koefisien regresi 

beban kerja menandakan bahwa beban kerja memiliki pengaruh berbanding terbalik 

pada kepuasan kerja. Hal ini berarti semakin besar beban kerja perawat, maka akan 

mengakibatkan semakin menurunnya kepuasan kerja. Penilaian ini sejalan dengan 
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penelitian Dhania (2010) yang menyatakan beban kerja memiliki pengaruh negatif 

pada kepuasan kerja perawat. 

Persepsi perawat terhadap beban kerja terlihat dari bagaimana perawat 

menginterpretasikan beban kerja mental, fisik dan waktu kerja. Perawat yang 

memiliki persepsi terhadap beban kerja yang positif merupakan orang yang 

menginterpretasikan beban kerja fisik dan mentalnya sesuai dengan kemampuan dan 

diberikan secara adil. Sebaliknya, perawat yang memiliki persepsi terhadap beban 

kerja yang negatif merupakan orang yang menginterpretasikan beban kerja fisik dan 

mentalnya tidak sesuai dengan kemampuan serta pembagian waktu kerjanya tidak 

sesuai dengan keadaan fisik dan mentalnya. 

Beban kerja yang dirasakan oleh perawat akan dipersepsikan berdasarkan 

stimulus yang diterima dari lingkunganya. Bekerja dengan tekanan waktu serta 

kondisi lingkungan ditempat kerja dapat mempengaruhi kepuasan kerja pada 

individu. Namun, semua itu tergantung pada individu yang mengalaminya, yakni 

sebaik apa dan sampai berapa besar keterampilan dan kemampuan yang dimiliki 

perawat.  
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka berfikir yang telah 

dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Terdapat 

hubungan persepsi beban kerja dengan kepuasan kerja perawat Rumah Sakit Jiwa 

(RSJ) Tampan”.  

 

 

 

 


