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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan motivasi dan beban
kerja perawat dengan kinerja perawat pada ruang rawat inap Rumah Sakit
Pelamonia Makassar.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan potong
lintan./ Penelitian dilakukan di RS. Pelamonia Kota Makassar dengan populasi
sebanyak 206 perawat dan sampel sebanyak 67 orang. Teknik pengumpulan
sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan teknik purposive
sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner disertai wawancara
langsung. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan
menggunakan uji reabilitas, uji validitas, dan pengujian hipotesis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja memiliki
hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja perawat sedangkan variabel
beban kerja mempunyai hubungan negatif terhadap kinerja perawat pelaksana di
ruang rawat inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar.
Penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan motivasi kerja bagi
perawat yakni dengan jalan memberikan insentif atau bonus-bonus bagi perawat,
sehingga perawat termotivasi untuk lebih meningkatkan kinerja kerjanya.
Kata kunci : Motivasi, beban kerja, kinerja perawat
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This research aims to analyze the relationship between motivation and
workload of nurses on nurses performance at room care of Pelamonia Hospital
Makassar.
This reasearch used quantitative method with cross sectional study. This
study was conducted in Pelamonia Hospital Makassar with population of 206
nurses and a sample size of 67 people. The sampling technique that being used is
non-probability sampling with purposive sampling technique. Collecting data
used questionnaires with direct interview. Data Analysis using multiple regression
analysis with reliability, validity, and hypothesis test.
The results showed that work motivation has a positive and significant
correlation with performance while the workload of nurses has a negative
correlation with nurses performance at room care of Pelamonia Hospital
Makassar.
This research suggests to increase the motivation for nurses by providing
incentives or tips for nurses, so nurses are motivated to improve their
performance.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Menjelang era pasar bebas atau dikenal AFTA (Asean Free Trade
Assosiation) diperlukan kesiapan yang mantap dari semua sektor, termasuk
sektor kesehatan khususnya rumah sakit. Rumah sakit merupakan salah satu
mata rantai didalam pemberian pelayanan kesehatan serta suatu organisasi
dengan sistem terbuka dan selalu berinteraksi dengan lingkungannya untuk
mencapai suatu keseimbangan yang dinamis dan mempunyai fungsi utama
melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan serta sebagai
tempat penelitian berdasarkan surat keputusan. Berbagai upaya telah
dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, diantaranya
adalah akreditasi rumah sakit yang ada saat ini mulai dituntut oleh masyarakat
pengguna jasa pelayanan rumah sakit (Joeharno, 2008).
Rumah sakit merupakan salah satu bentuk sarana kesehatan, baik yang
diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang berfungsi untuk
melakukan upaya kesehatan dasar atau kesehatan rujukan dan upaya
kesehatan penunjang. Rumah sakit dalam menjalankan fungsinya diharapkan
senantiasa memperhatikan fungsi sosial dalam memberikan pelayanan
kesehatan pada masyarakat. Keberhasilan rumah sakit dalam menjalankan
fungsinya ditandai dengan adanya mutu pelayanan prima rumah sakit. Mutu
pelayanan rumah sakit sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya
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yang paling dominan adalah sumber daya manusia (Depkes RI, 2002 dalam
Prihatini, 2007).
Sumber daya manusia atau tenaga kerja adalah unsur terpenting dalam
institusi rumah sakit. Jika mutu tenaga kerjanya rendah, maka dapat dipastikan
mutu pengelolaan dan pelayanan rumah sakitnya juga rendah (Djojodibroto,
2007). Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit, diperlukan
dukungan sumber daya manusia khususnya perawat, yang mampu
mengemban tugas dan terus mengadakan perubahan.
Keperawatan sebagai bentuk pelayanan profesional adalah bagian
integral yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan secara keseluruhan.
Hal ini ditekankan dalam Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang
Kesehatan, yang dilakukan dengan pengobatan dan atau perawatan.
Keperawatan merupakan upaya untuk menuju derajat kesehatan yang
maksimal berdasarkan potensi yang dimiliki dalam menjalankan kegiatan
dalam

bidang promotif,

preventif, kuratif

dan

rehabilitatif

dengan

menggunakan proses keperawatan (Keliat, 2010)
Pelayanan keperawatan yang berkualitas dan profesional merupakan
target yang ingin dicapai untuk meningkatkan mutu pada Rumah Sakit.
Hal tersebut dapat dicapai melalui kinerja perawat yang baik. Menurut
Wibowo (2007) kinerja atau performance adalah sebagai hasil kerja atau
prestasi kerja. Yang pada kenyataannya kinerja mempunyai makna yang lebih
luas, bukan hanya sebagai hasil dari suatu pekerjaan, tetapi juga termasuk
bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja merupakan hasil pekerjaan
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yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasaan
pasien, serta berpengaruh terhadap kontribusi pada ekonomi. Kinerja adalah
tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.
Untuk

meningkatkan

kinerja

maka

banyak

faktor

yang

mempengaruhinya, dimana dalam penelitian ini difokuskan pada variabel
motivasi dan beban kerja perawat. Menurut Martoyo (2007) motivasi adalah
sesuatu yang menimbulkan dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang
untuk melakukan suatu pekerjaan guna mencapai tujuan pribadi dan organisasi
dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhannya sehingga produktivitas
kerja meningkat.
Motivasi adalah faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan
suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi seringkali diartikan sebagai
faktor pendorong perilaku seseorang. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh
seseorang pasti memiliki suatu faktor yang mendorong aktivitas tersebut. Oleh
karena itu faktor pendorong dari seseorang untuk melakukan suatu aktivitas
tertentu pada umumnya adalah kebutuhan serta keinginan orang tersebut.
Apabila seseorang membutuhkan serta menginginkan sesuatu, maka akan
terdorong untuk melakukan aktivitas tertentu untuk memperoleh apa yang
dibutuhkannya.
Selain motivasi maka beban kerja berpengaruh terhadap kinerja, hal ini
disebabkan karena beban kerja yaitu jumlah pekerjaan yang ditanggung/
dibebankan oleh suatu unit organisasi atau jabatan yang merupakan hasil
perkalian waktu dengan jumlah kerja. (UU Kesehatan No 39 tahun 2009).
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Beban kerja merupakan kondisi kerja dan uraian tugasnya yang dalam waktu
tertentu mesti terselesaikan, Munandar (2005). Beberapa aspek yang
berhubungan dengan beban kerja tersebut adalah jumlah pasien yang harus
dirawat, kapasitas kerjanya sesuai dengan pendidikan yang diperoleh, shift
yang digunakan untuk mengerjakan tugasnya yang sesuai dengan jam kerja
yang berlangsung setiap hari, serta kelengkapan fasilitas yang dapat
membantu perawat menyelesaikan kerjanya dengan baik (Irwandy, 2007
dalam Prihatini, 2007).
Berkaitan dengan pentingnya masalah motivasi dan beban kerja, maka
obyek penelitian ini adalah pada Rumah Sakit Pelamonia Makassar berada di
Jalan Jend. Sudirman No. 27 Makassar. Sebagai rumah sakit TNI-AD yang
merupakan unsur pelaksana Kesehatan Angkatan Darat, dengan tipe/tingkat II
di lingkungan TNI-AD. Rumah Sakit Pelamonia sebagai badan pelaksana di
bidang kesehatan di lingkungan Kodam VII/Wrb mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, PNS beserta
keluarganya yang berhak di jajaran Kodam VII/Wirabuana. Selain itu Rumkit
Pelamonia juga menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap penderita
umum dengan memanfaatkan kapasitas lebih yang dimiliki untuk memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum yang ada di sekitar Makassar
dan Sulawasi Selatan pada umumnya. Selain Rumah Sakit Pelamonia juga
sebagai pusat rujukan bagi penderita dari Kawasan Timur Indonesia,
diharapkan memilki kemampuan pelayanan teknis lengkap dan memadai.
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Untuk perwujudan pelayanan kesehatan yang lebih baik, perlu
dilakukan kegiatan yang terarah sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan
Kesehatan Kodam VII/Wirabuana baik menyangkut pembinaan fungsi organik
maupun fungsi tehnis. Oleh karena itu perawat sebagai salah satu tenaga
kesehatan di rumah sakit memegang peranan penting dalam upaya mencapai
tujuan pembangunan kesehatan. Keberhasilan pelayanan kesehatan bergantung
pada partisipasi perawat dalam memberikan keperawatan yang berkualitas
bagi pasien. Oleh karena itu rumah sakit haruslah memiliki perawat yang
berkinerja baik yang akan menunjang kinerja rumah sakit sehingga dapat
tercapai kepuasan pasien.
Berikut ini akan disajikan data jumlah perawat yang bekerja pada
Rumah Sakit Pelamonia Makassar pada tabel berikut ini :
Tabel 1.1. Data Jumlah Perawat di rumah Sakit Pelamonia Makassar
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NAMA KAMAR
Tulip
Teratai
Mawar
Melati
Anyelir
Asoka
Seruni
Sakura
Cempaka
Lily
Aster
Bersalin
TOTAL

JUMLAH PERAWAT
(POPULASI)

PROPORSI

18
17
21
22
21
21
16
16
16
14
18
18
206

9
8
8
7
7
8
9
10
10
13
9
8
106

Sumber : Data Kepegawaian RS. Pelamonia Makassar
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Berdasarkan data tersebut di atas nampak bahwa total jumlah perawat
di Rumah Sakit Pelamonia Makassar sebesar 206 orang yang ditempatkan
pada setiap kamar. Namun fenomena yang terjadi bahwa kinerja perawat
masih rendah. Faktor yang menyebabkan kinerja perawat rendah karena
motivasi kerja perawat belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini
disebabkan karena kurangnya imbalan yang diterima masih rendah sedangkan
beban kerja yang dilakukan oleh perawat cukup tinggi, dimana didasari dari
beragam jenis pekerjaan yang dilakukan oleh perawat, sehingga hal ini
menjadi beban bagi setiap perawat. Sehingga dari fenomena tersebut di atas,
maka perlunya diperhatikan mengenai motivasi perawat dan beban kerja yang
dimiliki perawat, karena hal ini berpengaruh terhadap pencapaian kinerja
perawat khususnya pada di Rumah Sakit Inap Rumah Sakit Pelamonia
Makassar.
Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian di atas, maka peneliti ingin
meninjau lebih jauh “Hubungan Motivasi dan Beban Kerja Perawat Dengan
Kinerja Perawat di Rumah Sakit Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia
Makassar “.

1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dikaji
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah motivasi kerja perawat mempunyai hubungan dengan kinerja
perawat pada ruang rawat inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar
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2. Apakah beban kerja perawat mempunyai hubungan dengan kinerja
perawat pada ruang rawat inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar
3. Apakah motivasi kerja perawat dan beban kerja perawat baik secara parsial
maupun secara serempak mempunyai hubungan dengan kinerja perawat
pada ruang rawat inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis hubungan motivasi kerja perawat dengan kinerja
perawat pada ruang rawat inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar
2. Untuk menganalisis hubungan beban kerja perawat dengan kinerja perawat
pada ruang rawat inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar
3. Untuk mengetahui dan menganalisis motivasi kerja perawat dan beban
kerja perawat secara bersama-sama berhubungan dengan kinerja perawat
pada ruang rawat inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini dapat bermanfaat bagi :
1. Bagi Rumah Sakit
Memberikan masukan dan sumber informasi bagi pengelola Rumah Sakit
sebagai dasar strategi dalam peningkatan motivasi kerja perawat dan
beban kerja perawat terhadap kinerja perawat di Ruang Rawat Inap Rumah
Sakit Pelamonia Makassar.
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2 Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat
Menambah bahan pustaka dalam pengembangan ilmu dan pendidikan.
Khususnya dalam ilmu kesehatan masyarakat
3. Bagi Peneliti
Meningkatkan

pengetahuan

dan

mengaplikasikan

teori-teori

yang

diperoleh di bangku kuliah terhadap permasalahan kesehatan yang ada di
Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar.
.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Umum Tentang Motivasi
2.1.1 Teori Motivasi
Dalam setiap organisasi pastinya ingin mencapai tujuan yang sudah
dibuat, dan untuk mencapai tujuan tersebut, peranan manusia yang terlibat
didalamnya sangat penting. Maka haruslah memahami motivasi manusia
yang bekerja didalam organisasi tersebut agar dapat menggerakkan manusia
tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Karena motivasi yang akan
menentukan perilaku orang-orang dalam bekerja.
Menurut Sutrisno (2014) teori motivasi terdiri dari dua aspek, yaitu :
1. Teori Kepuasan (Content Theory)
Teori ini menekankan kepada pendekatan atas factor-faktor
kebutuhan dan kepuasan individu menyebabkannya bertindak dan
berperilaku secara tertentu. Jadi, dalam teori ini mengemukakan bahwa
seseorang akan bertindak untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.
Kebutuhan dan pendorong adalah keinginan dalam memenuhi kepuasan
material dan nonmaterial dari hasil bekerja.
Teori kepuasan (Content Theory) yang dikenal antara lain :
1. Teori F.W.Taylor dengan teori motivasi konvensional
Teori ini memfokuskan pada anggapan bahwa keinginan untuk
pemenuhan kebutuhan menyebabkan orang mau bekerja keras. Oleh karena
itu, seorang pemimpin harus mau berusaha memberikan imbalan berupa
9
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bentuk materi, agar bawahannya bersedia diperintah untuk melakukan
pekerjaan yang telah ditentukan.
2. Teori Abaraham H.Maslow dengan teori hierarki
a. Kebutuhan

fisiologis

(physiological),

yaitu

kebutuhan

untuk

mempertahan-kan hidup. Seperti : makan, minum, pakaian, dan lainlain. Upaya untuk bertahan hidup.
b. Kebutuhan rasa aman (safety), yaitu kebutuhan akan rasa aman dan
keselamatan. Keamanan dan perlindungan/keselamatan dari bahaya
fisik dan emosional.
c. Kebutuhan hubungan sosial (affiliation), yaitu kebutuhan untuk hidup
bersama dengan orang lain. Seperti: kasih sayang, rasa memiliki,
penerimaan.
d. Kebutuhan pengakuan (esteem), kebutuhan akan adanya penghargaan
diri dan penghargaan prestise (posisi) diri dari lingkungannya.
Kebutuhan pengakuan meliputi : faktor internal (otonomi, dan
prestasi) dan faktor eksternal (pengakuan, dan perhatian)
e. Kebutuhan aktualisasi diri (self-actualization), merupakan tingkat
kebutuhan yang paling tinggi, karena biasanya seseorang bertindak
bukan atas dorongan orang lain, tetapi karena atas kesadaran dan
keinginan diri sendiri.
3. David McClelland dengan teori motivasi prestasi
a. Need for achievement, yaitu kebutuhan untuk mencapai sukses yang
diukur berdasarkan standar kesempurnaan dalam diri seseorang.
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b. Need for affiliation, yaitu kebutuhan akan kehangatan dan sokongan
dalam hubungannya dengan orang lain. Kebutuhan untuk mengadakan
hubungan secara akrab dengan orang lain.
c. Need for power, yaitu kebutuhan untuk menguasai dan mempengaruhi
terhadap orang lain. Kebutuhan ini menyebabkan orang yang
bersangkutan tidak atau kurang memperdulikan perasaan orang lain.
4. Frederick Hezberg dengan teori model dan faktor
a. Faktor pemeliharaan (maintenance factor), yang disebut juga hygiene
faktor merupakan faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan
dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman
badaniah. Faktor-faktor pemeliharaan ini meliputi: gaji, kondisi kerja
fisik, kepastian kerja, supervisi yang menyenangkan, dan macammacam tunjangan lainnya.
b. Faktor motivasi (motivation factor), merupakan faktor pendorong
seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri orang
yang bersangkutan, mencakup: kepuasan kerja, prestasi yang diraih,
peluang

untuk

maju,

pengakuan

orang

lain,

kemungkinan

pengembangan karier, dan tanggung jawab.
5. Clayton P. Alderfer dengan teori ERG
a. Existence (keberadaan), merupakan kebutuhan seseorang untuk dapat
dipenuhi dan terpeliharanya keberadaan yang bersangkutan sebagai
seorang manusia di tengah-tengah masyarakat atau perusahaan, yang
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meliputi: kebutuhan psikologis (rasa lapar, rasa haus) dan kebutuhan
rasa aman.
b. Relatedness (kekerabatan), merupakan keterkaitan antara seseorang
dengan lingkungan sosial sekitarnya. Teori ini mencakup semua
kebutuhan yang melibatkan hubungan seseorang dengan orang lain,
seperti: kegiatan saling menerima, pemberian pengertian, dan
sebagainya yang merupakan proses kekerabatan.
c. Growth (pertumbuhan), merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan
pengembangan potensi diri seseorang, seperti : pertumbuhan
kreativitas dan pribadi.
6. Douglas McGregor dengan teori X dan Y
a. Teori X atau teori konvensional yang didasarkan pada pola pikir
konvensional dan menyorot sosok negatif perilaku manusia, yang
menganggap manusia itu: malas dan tidak suka bekerja, kurang bisa
bekerja keras, menghindar dari tanggung jawab, mementingkan diri
sendiri, tidak mau peduli dengan orang lain, dan juga kurang suka
menerima perubahan.
b. Teori Y atau teori potensial , merupakan suatu revolusi pola pikir
dalam memandang manusia secara optimis. Teori Y memandang
manusia itu pada dasarnya: rajin, aktif, mau mencapai prestasi bila
kondisi konduktif, dapat produktif bila diberi motivasi, selalu ingin
perubahan, dan dapat berkembang bila diberi kesempatan yang lebih
besar.
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2. Teori Motivasi Proses (Process Theory)
Teori motivasi proses pada dasarnya berusaha menjawab pertanyaan
bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan menghentikan
perilaku individu agar setiap individu dapat bekerja giat sesuai dengan
keinginan manajer, atau dengan kata lain teori-teori proses memusatkan
perhatiannya pada bagaimana motivasi terjadi.
Teori ini merupakan sebab-akibat bagaimana seseorang bekerja serta
hasil telah diperolehnya. Ada tiga teori motivasi proses (Process Theory)
yang dikenal yaitu :
1. Teori harapan (expectancy theory)
Teori ini menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang
bekerja giat dalam melaksanakan pekerjaannya bergantung pada timbal
balik antara apa yang diinginkan dengan kebutuhan dari hasil pekerjaan
itu. Teori ini mengandung 3 variabel, yaitu:
a. Daya tarik, yaitu sampai sejauh mana seseorang merasa pentingnya
hasil yang diperoleh dalam menyelesaikan tugasnya.
b. Hubungan antara prestasi kerja dengan imbalan, yaitu tingkat
keyakinan seeorang tentang hubungan antara tingkat prestasi kerja
dengan pencapaian hasil tertentu.
c. Hubungan antara usaha dengan prestasi kerja, yaitu persepsi seseorang
tentang kemungkinan bahwa usaha tertentu akan menjurus kepada
prestasi.
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d. Teori keadilan (equity theory)
Teori ini menekankan bahwa ego manusia selalu mendambakan
keadilan dalam pemberian hadiah maupun hukuman terhadap setiap
perilaku yang relative sama. Keadilan merupakan daya penggerak
yang memotivasi semangat kerja seseorang.
e. Teori pengukuhan (reinforcement theory)
Teori ini didasarkan atas hubungan sebab dan akibat perilaku dengan
pemberian kompensasi. Jadi, teori ini menyatakan bahwa keberhasilan
dalam mencapai tujuan dan imbalannya berlaku sebagai faktor
pendorong yang positif dan perilaku yang berhasil.

2.1.2 Pengertian Motivasi
Kata motivasi berasal dari kata dasar motive yang artinya dorongan,
sebab, atau alasan manusia melakukan tindakan secara sadar. Ini berarti
bahwa ada kondisi yang mendorong atau yang menyebabkan manusia
melakukan tindakan dengan sadar. Kondisi yang demikian itu dapat
diciptakan oleh pribadi manusia itu sendiri (motivasi instrinsik) atau oleh
manusia lain (motivasi ekstrinsik).
Berdasar pola pikir yang demikian itu, menunjukkan bahwa
manusia akan melakukan tindakan yang menyenangkan atau yang
menguntungkan dan memberi harapan hasil yang baik di masa mendatang.
Tindakan yang menyenangkan atau sesuai dengan kata hatinya itu biasanya
para pekerja melakukan pekerjaan secara efektif, efisien dan produktif.
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Tindakan yang dilakukan karena terpaksa cenderung para pekerja bekerja
tidak efektif, tidak efisien dan tidak produktif.
Kondisi yang menyenangkan itu harus diciptakan. Dalam pekerjaan
kondisi yang menyenangkan itu harus diciptakan oleh manajer, agar pekerja
melakukan kegiatan dengan rasa senang dan rasa puas. Salah satu pekerjaan
manajer adalah menciptakan kondisi kerja yang mampu mendorong pekerja
melakukan tugas-tugasnya dengan senang agar tujuan organisasi dapat
dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Dalam dunia pekerjaan peran tersebut dilakukkan oleh manajer, ia
harus mengambil keputusan tentang apa yang harus dikerjakan, menjelaskan
bagaimana menentukan cara kerja agar pekerja mengerti pengetahuan
khusus tentang sesuatu pekerjaan, dan mampu menerapkan dalam
kehidupan nyata.
Moorhead dan Griffin (2013) mengemukakan bahwa motivasi
(motivation) adalah serangkaian kekuatan yang menyebabkan orang untuk
terlibat dalam suatu perilaku, bukan beberapa perilaku lainnya. Berdasarkan
uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan
daya dorong yang ada dalam diri seseorang, sering disebut motif. Daya
dorong di luar diri seseorang, harus ditimbulkan pemimpin dan agar hal-hal
di luar diri seseorang itu turut mempengaruhinya, pemimpin harus memilih
berbagai sarana atau alat yang sesuai dengan orang itu.
Sejak adanya hubungan atasan-bawahan, manusia telah berusaha
meneliti daya dorong yang menyebabkan bawahan bertindak. Sejarah
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menunjukkan bahwa daya dorong itu berbeda dari masa ke masa. Dengan
kata lain teori motivasi yang berlaku umum tidak akan pernah ada.
Mula-mula orang menganggap bahwa daya dorong itu adalah
ketakutan, pada akhirnya ternyata bukan demikian. Diadakan percobaanpercobaan dengan penerapan perbaikan cara kerja sebagai hasil penelitian
”time and motion studies”, ternyata bahwa hal ini pun bukan sepenuhnya
benar. Pengertian yang mendalam kepada manusia ternyata menjadi kunci
ditemukannya daya pendorong manusia untuk bertindak.
Kadarisman (2012), mengatakan bahwa motivasi merupakan
keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para
perawat sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, para perawat perlu diberikan arahan dan
dorongan sehingga potensi yang ada dalam dirinya dapat diubah menjadi
prestasi yang menguntungkan perusahaan.
Berikut ini pengertian motivasi dikemukakan Razak (2015) bahwa
motivasi adalah dorongan, intensitas dan kegigihan upaya individu dalam
mencapai sebuah tujuan”. Oleh karena itu, menurut Andre, untuk
memotivasi seseorang harus mampu untuk mempengaruhi :
1. Perilaku apa yang orang pilih
2. Seberapa besar upaya yang telah dilakukan
3. Seberapa lama seseorang menjaga upayanya terhadap tujuan organisasi.
Selanjutnya pengertian motivasi dikemukakan oleh Badeni (2013
motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam
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menentukan perilaku seseorang, termasuk perilaku kerja. Agar seseorang
mampu memotivasi itu terbentuk.
Pengertian motivasi menurut Sutrisno (2014) lebih spesifik
mengatakan bahwa motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang
untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering
kali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang.
Dari beberapa definisi-definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa motivasi adalah faktor yang mendorong dan mengarahkan individu
untuk melakukan aktivitas tertentu dengan ketekunan usaha dalam mencapai
tujuan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Beban Kerja
2.2.1 Pengertian Beban Kerja
Beban kerja yaitu jumlah pekerjaan yang ditanggung/dibebankan
oleh suatu unit organisasi atau jabatan yang merupakan hasil perkalian
waktu dengan jumlah kerja. (UU Kesehatan No 39 tahun 2009). Beban kerja
merupakan kondisi kerja dan uraian tugasnya yang dalam waktu tertentu
mesti terselesaikan, Munandar (2005).
Irwady (2007), menyatakan bahwa beban kerja merupakan jumlah
rata-rata kegiatan kerja pada waktu tertentu, yang terdiri dari beban kerja
fisik, beban kerja psikologis serta waktu kerja.
1) Aspek fisik terdiri dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi), jumlah
merawat pasien dibandingkan jumlah perawat serta tugas tambahan
lainnya.
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2) Aspek psikologis, berhubungan antara perawat dengan sesame perawat,
atasan dan pasien.
3) Aspek waktu, mencakup jumlah waktu efektif melakukan pekerjaan
setiap harinya.
2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja
Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap beban kerja (Suyanto,
2008) yaitu :
1) Faktor internal, yaitu pengaruh dari tubuh sendiri terdiri dari faktor
biologis seperti umur, jenis kelamin, berat dan tinggi badan, gizi,
kesehatan diri, serta faktor psikologis, seperti persepsi, motivasi,
kepercayaan, kepuasan serta keinginan.
2) Faktor eksternal, yakni semua faktor diluar biologis pekerja/perawat,
yaitu: kegiatan di institusi tempat kerja, tugas pokok dan fungsi di
kantor, serta kondisi lingkungan kantor.
2.2.3 Penilaian Beban Kerja Perawat
Penilaian beban kerja merupakan teknik memperoleh data efektivitas
dan efesiensi pekerjaan dari suatu institusi atau suatu jabatan secara
sistematis dengan teknik analisis jabatan atau analisis beban kerja. Analisis
beban kerja yaitu suatu metode/cara menentukan banyaknya jam pekerjaan
yang diperlukan dalam menyelesaikan kegiatan kerja pada suatu rentang
waktu (Pasolong. 2011).
Perawat bertugas merawat pasien dalam waktu 24 jam, dengan
menerapkan asuhan keperawatan, sejak pasien masuk rumah sakit sampai
keluar rumah sakit. Perawat fungsional mempunyai tanggung jawab
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administrasi terhadap kepala ruangan dan terkait pelayanan tekhnis medis
operasional melaksanakan tanggung jawab terhadap dokter ruangan atau
dokter yang bertanggung jawab di ruangan (Depkes RI, 2004).
Beban kerja dapat dihitung berdasarkan beberapa aspek.
1. Aspek fisik
Beban kerja ditentukan berdasarkan jumlah pasien yang harus dirawat
dan banyaknya perawat yang bertugas dalam suatu unit atau ruangan.
Tingkatan tergantungnya pasien diklasifikan menjadi tiga tingkat yaitu
tingkatan tergantung minimal/ringan, tingkatan tergantung parsial atau
sebagian, dan pasien dengan tingkatan tergantung penuh/total.
2. Aspek psikologis
Aspek mental/psikologis dihitung berdasarkan hubungan antar individu,
dengan perawat serta dengan kepala ruangan dan juga berhubungan
antara perawat dengan pasien, yang berpengaruh pada kinerja dan tingkat
produktif perawat. Akibat yang sering timbul adalah stress kerja, yang
akan menurunkan motivasi kerja dan menurunkan kinerja perawat.
3. Aspek waktu kerja
Waktu kerja produktif yaitu banyaknya jam kerja produktif dapat
dipergunakan perawat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
berdasarkan uraian tugas dan waktu melaksanakan tugas tambahan yang
tidak termasuk dalam tugas pokoknya.
Alokasi waktu bekerja menurut Depkes RI, 2006 yakni waktu
bekerja nomal per hari yaitu 8 jam/hari (5 hari bekerja), dengan waktu
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efektif kerja/hari 6,4 jam/hari. Sehingga kesimpulannya waktu efektif
bekerja yaitu 80% dari waktu bekerja 8 jam / hari.
Pengukuran beban kerja pada penelitian ini mengacu pada kuesioner
dengan berdasarkan pada uraian tugas pokok perawat dalam melaksanakan
asuhan keperawatan di ruangan, jumlah pasien yang dirawat, jumlah
perawat yang bertugas di ruangan dan waktu bekerja tiap shift jaga perawat.
Buana (2013), menyebutkan bahwa beban kerja berhubungan
dengan kinerja perawat di RSJ Propinsi Bali, dengan aspek fisik merupakan
variabel paling mempengaruhi kinerja, mendapatkan nilai Odds Ratio (OR)
terbesar, di RS Jiwa Propinsi Bali. Penelitian Buana berbeda dengan
penelitian ini pada jumlah variabel independen yang mempengaruhi variabel
Kinerja, yang mana Buana hanya meneliti satu variabel saja yakni beban
kerja, sedangkan pada penelitian ini meneliti tiga variabel yang
mempengaruhi kinerja perawat yakni beban kerja, kompetensi dan motivasi
kerja perawat.
Nurnaningsih (2012) dalam penelitiannya dengan judul hubungan
beban kerja perawat terhadap kinerja perawat dalam pemberian pelayanan
kesehatan di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Islam Faisal Makassar.
Menyimpulkan bahwa, ada hubungan signifikan antara beban kerja terhadap
kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang rawat inap
Rumah Sakit Islam Faisal Makassar.
Penelitian Minarsih (2011) tentang hubungan beban kerja perawat
dengan produktivitas kerja perawat di IRNA non bedah RSUP DR.M.
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Djamil Padang. Hasil penelitian tersebut didapatkan sebanyak 62,7%
perawat menyatakan memiliki beban kerja tinggi, dan 37,3% menyatakan
beban kerja sedang. Serta disimpulkan bahwa ada hubungan antara beban
kerja perawat dengan produktivitas kerja perawat.
Penelitian Irwady (2007) tentang faktor-faktor yang berhubungan
dengan beban kerja perawat di Unit Rawat Inap RSJ Dadi Makassar.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran beban kerja perawat dari
68 Responden terdapat 22 orang (34,4%) yang merasa terbebani dengan
tugas mereka dan 46 orang (67,6 %) yang tidak terbebani dengan tugas
mereka.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kinerja Perawat
2.3.1 Pengertian Kinerja
Kinerja adalah singkatan dari energi kerja, dalam bahasa Inggris
adalah performance. Pengertian kinerja merupakan hasil atau keluaran yang
dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau
suatu profesi dalam kurun waktu tertentu (Kurniadi A, 2013).
Menurut Illyas, 2001 (dalam Kurniadi A, 2013), kinerja perawat
sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak mereka memberi masukan pada
institusi. Penampakan hasil kerja tidak terbatas pada pekerja yang duduk
dalam posisi fungsional ataupun struktural, tetapi juga pada semua pekerja
di dalam institusi tersebut.
Kinerja atau performance adalah sebagai hasil pekerjaan atau
prestasi kerja. Pada kenyataannya kinerja tidak hanya sebagai hasil dari
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suatu pekerjaan, namun juga didalamnya terdapat uraian dari pelaksanaan
pekerjaan. Kinerja adalah hasil karya yang berhubungan erat dengan tujuan
strategis organisasi, kepuasan konsumen, serta berpengaruh kepada aspek
keuangan. Kinerja tidak hanya menyangkut bagaimana cara melakukan
pekerjaan tetapi juga menyangkut apa yang dikerjakannya (Nursalam,
2007).
Kinerja dapat juga berarti hasil suatu proses pelaksanaan kerja yang
telah direncanakan, menyangkut waktu, tempat, pelaksana atau perawat dari
suatu institusi (Mangkunegara, 2008). Kinerja keperawatan adalah prestasi
kerja yang ditunjukkan oleh perawat dalam melaksanakan tugas-tugas
asuhan keperawatan sehingga menghasilkan output yang baik kepada
customer (organisasi, klien, perawat sendiri) dalam kurun waktu tertentu.
Tanda-tanda kinerja perawat yang baik adalah tingkat kepuasan klien dan
perawat tinggi, zero complain dari pelanggan (Kurniadi A, 2013).
2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruh Kinerja
Kinerja perawat merupakan hasil yang bersinergi dari sejumlah
faktor. Ada tiga hal yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja yaitu
faktor individu, organisasi dan psikologis, menurut Ilyas, 2001 (dalam
Kurniadi A, 2013).
a. Faktor Individu
Faktor individu adalah faktor internal dalam diri pekerja, termasuk
dalam faktor ini adalah faktor yang dibawa sejak lahir dan faktor yang
didapat saat tumbuh kembang. Faktor-faktor bawaan seperti sifat pribadi,
bakat, juga kondisi jasmani dan faktor kejiwaan. Sementara itu, beberapa

32

faktor yang didapat, seperti pengetahuan, etos kerja, ketrampilan dan
pengalaman kerja. Faktor internal perawat inilah yang nantinya besar
pengaruhnya terhadap penentukan kinerja perawat. Dimana dalam
penelitian ini, faktor individu yang diteliti adalah kompetensi perawat dalam
variabel kompetensi.
b. Faktor Psikologis
Faktor psikologis meliputi sikap, kepribadian, belajar motivasi dan
persepsi perawat terhadap pekerjaannya. Faktor ini merupakan peristiwa,
situasi atau keadaan di lingkungan luar institusi yang berpengaruh kepada
kinerja perawat. Salah satu faktor tersebut adalah motivasi kerja, yang
dalam penelitian ini peneliti jadikan variabel pengaruh kedua.
c. Faktor Organisasi
Dukungan organisasi sangat diperlukan oleh perawat dalam
melaksanakan tugasnya, hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja
perawat. Seperti halnya juga sistem penghargaan dan suasana kerja institusi
yang buruk, maka dapat diasumsikan bahwa kinerja perawat pun menjadi
tidak baik. Selain faktor tersebut, factor organisasi lainnya yang
berhubungan dengan kinerja adalah strategi, dukungan sumber daya, dan
sistem manajemen serta kompensasi. Dalam penelitian ini faktor organisasi
peneliti teliti dalam variabel beban kerja.
Faktor-faktor dalam dan luar organisasi ini bersinergi dalam
mempengaruhi suasana dan perilaku perawat dalam bekerja, kemudian
memengaruhi kinerja perawat, yang kemudian situasi ini sangat menentukan
kinerja perawat.
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Teori kinerja menyatakan bahwa perilaku dan kinerja individu
dipengaruhi oleh variabel individu, organisasi, serta psikologis. Variabelvariabel tersebut sangat berpengaruh terhadap kelompok perawat, yang pada
akhirnya berpengaruh pula terhadap kinerja perawat. Tindakan yang
berhubungan dengan kinerja perawat berhubungan dengan kerja yang
dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas kerja (Kurniadi A, 2013).
Variabel individu meliputi ketrampilan dan kemampuan kerja, letak
demografis latar belakang keluarga, sosial ekonomi dan pengalaman.
Variabel organisasi tidak berpengaruh langsung pada kinerja dan perilaku
perawat. Variabel ini meliputi sub variabel struktur organisasi, sumber daya,
imbalan, kepemimpinan, dan rancangan kerja yang akan dilakukan.
Variabel psikologis mencakup sub variabel sikap, persepsi, belajar,
motivasi dan kepribadian. Variabel ini sulit untuk di ukur karena
menyeluruh menyangkut berbagai aspek, untuk menentukan dan menuju
kesepahaman terkait definisi variabel tersebut, maka harus memahami
alasan seorang perawat masuk dalam oganisasi dengan memperhitungkan
ketrampilan, latar belakang, usia, etnis dan budaya yang berbeda-beda.
Ketiga variabel ini akan berpengaruh terhadap perilaku perawat yang
tentu juga akan berpengaruh terhadap kinerja perawat dalam menyelesaikan
pekerjaannya, untuk mencapai sasaran kerja yang diamanatkan (Kurniadi A,
2013).
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2.3.3 Penilaian Kinerja Perawat
Penilaian kinerja merupakan kegiatan mengevaluasi hasil kerja
perawat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai sasaran kerja dengan
menggunakan suatu alat atau pedoman penilaian. Pelayanan keperawatan
sangat ditentukan oleh kinerja para perawat itu sendiri. Oleh sebab itu,
evaluasi terhadap kinerja perawat perlu dan harus dilaksanakan melalui
suatu sistem yang terstandar sehingga hasil dari evaluasi dapat lebih objektif
(Wijaya G, 2012).
Penilaian kinerja adalah cara mengevaluasi kualitas dan kuantitas
pekerjaan perawat dibandingkan pedoman standar kerja (SAK/SOP) yang
ditetapkan dalam kurun waktu tertentu (Kurniadi A, 2013).
Standar penilaian kinerja yaitu standar minimal hasil kerja yang
harus dicapai oleh perawat, baik itu secara perseorangan maupun kelompok
yang disesuaikan dengan indikator sasaran kerjanya. Artinya bila hasil kerja
perawat di bawah standar hasil pekerjaan minimal, maka hasil kinerjanya
tidak baik, tidak dapat diterima, dan buruk.
Bila hasil kerja perawat ada pada ketentuan standar atau diatasnya,
maka dapat disimpulkan bahwa hasil kerjanya sedang, hasil baik atau hasil
kerja sangat baik. Standar kerja mencakup standar minimal untuk
pelaksanaan semua indikator kerja.
2.4 Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit
Pengertian rumah sakit menurut WHO: adalah suatu bagian
menyeluruh (integral) organisasi sosial dan medis, yang mempunyai fungsi
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memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat baik kuratif
maupun preventif. Rumah sakit pun merupakan pusat untuk latihan tenaga
kesehatan dan penelitian biopsiko sosio ekonomi budaya. (Supriyanto,2010).
Definisi rumah sakit menurut DEPKES RI (1989) yaitu merupakan
pusat

pelayanan rujukan medik spesialistik, dengan fungsi

utama

menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat
penyembuhan kuratif dan pemulihan (rehabilitative) pasien. Rumah sakit
menurut SK Menteri Kesehatan RI No 983/MENKES/SK/1992 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang
memberikan pelayanan kesehatan bersifat dasar, spesialistik dan subspesialistik sedangkan klasifikasinya berdasarkan perbedaan tingkat menurut
kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan yaitu rumah sakit
kelas A, kelas B (pendidikan dan non kependidikan) kelas C dan kelas D.
Menurut Supriyanto, (2010) organisasi rumah sakit merupakan
organisai yang unik dan kompleks. Unik karena di rumah sakit terdapat
proses yang menghasilkan jasa perhotelan sekaligus jasa medis dan perawatan
dalam bentuk pelayanan kepada pasien yang rawat inap maupun berobat
jalan. Kompleks karena terdapat permasalahan yang sangat rumit. Rumah
sakit merupakan suatu organisasi padat karya dengan latar pendidikan yang
berbeda-beda. Di dalamnya ada berbagai macam fasilitas pengobatan dan
berbagai macam peralatan. Kemudian, orang yang dihadapi adalah orangorang yang beremosi labil, tegang, dan emosional karena sedang dalam
keadaan sakit, termasuk keluarga pasien.
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2.5 Tinjauan Umum Keperawatan
Praktik keperawatan adalah tindakan perawat profesional melalui
kerjasama berbentuk kolaborasi dengan klien dan tenaga kesehatan lain dalam
memberikan asuhan keperawatan atau sesuai dengan lingkungan, wewenang
dan tanggungjawabnya. (Nursalam, 2007). Kewenangan perawat adalah hak
dan otonomi untuk melaksanakan asuhan keperawatan berdasarkan
kemampuan, tingkat pendidikan dan posisi sarana kesehatan. Kewenangan
perawat adalah melakukan asuhan keperawatan meliputi pada kondisi sehat
dan sakit yang mencakup askep pada perinatal, askep pada neonatal, askep
pada anak, askep pada dewasa, dan askep meternitas, dimana sasarannya
adalah individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
Keputusan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No.94/Kep/M.PAN/II/2001 tentang jabatan fungsional perawat dan angka
kreditnya pada Bab 1 ayat 2 dinyatakan bahwa pelayanan keperawatan adalah
pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang
mencakup biopsikososiospiritual yang komprehensif, ditujukan kepada
individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik sakit maupun sehat, yang
meliputi peningkatan derajat kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan
dan pemulihan kesehatan dan menggunakan pendekatan proses keperawatan.
Tugas pokok perawat adalah memberikan pelayanan keperawatan
berupa asuhan keperawatan/ kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok,
dan masyarakat dalam upaya kesehatan pencegahan penyakit, penyembuhan
penyakit, dan pemulihan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam
rangka kemandirian di bidang keperawatan/ kesehatan.
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Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1239/Men
Kes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dikatakan bahwa
perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan berwenang untuk:
a. Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan,
diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksankan tindakan keperawatan
dan evaluasi keperawatan.
b. Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada butir a meliputi
intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling
kesehatan.
c. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada
butir a dan b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang
ditetapkan oleh organisasi profesi.
d. Pelayanan tindakan medic hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan
tertulis dari dokter. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 16 yaitu:
1) Menghormati hak pasien
2) Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani
3) Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
4) Memberikan informasi
5) Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan
6) Melakukan catatan perawatan dengan baik.
Keperawatan di Indonesia saat ini masih berada dalam proses
mewujudkan keperawatan sebagai profesi. Ini merupakan proses jangka
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panjang yang ditujukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat
Indonesia. Perubahan yang terjadi akan mencakup seluruh aspek keperawatan
yaitu:
1. Penataan pendidikan tinggi keperawatan
2. Pelayanan dan asuhan keperawatan
3. Pembinaan dan kehidupan keprofesian
4. Penataan lingkungan untuk perkembangan keperawatan.
Pengembangan dalam berbagai aspek keperawatan ini bersifat saling
berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling berkepentingan. Inovasi
dalam keempat aspek di atas merupakan fokus utama keperawatan dalam
proses profesionalisme serta mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya
dalam menghadapi tantangan keperawatan di masa yang akan datang.
(Nursalam, 2007).
Fokus utama keperawatan pada beberapa dasawarsa terakhir adalah
kesehatan masyarakat dengan target populasi total. Keperawatan memandang
manusia tidak hanya dari aspek fisik, tetapi manusia dipandang sebagai
makhluk biopsikososiospiritual. Tujuan praktik keperawatan sesuai yang
dicanangkan WHO (1985) harus diupayakan pada pencegahan primer,
peningkatan kesehatan pasien, perawatan diri, dan peningkatan kepercayaan
diri. (Priharjo, 2008)
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2.6 Keaslian Penelitian
Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan pembanding
dalam penelitian ini, seperti yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain.
Penelitian yang berhubungan adalah sebagai berikut :
1. Sigibertus (2011) meneliti tentang Analisis Hubungan Antara Supervisi,

Motivasi, dan Beban Kerja Perawat dengan Kelengkapan Dokumen Asuhan
Keperawatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian ini
menganalisis hubungan supervisi, motivasi, beban kerja perawat terhadap
kelengkapan dokumen asuhan keperawatan di Rumah Sakit Islam Sultan
Agung Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat di
Rumah Sakit Islam Sultan Agung sebanyak 209 orang, dan sampel diambil
secara conventional sampling sebanyak 70 orang. Analisis yang dipakai
dalam penelitian ini menggunakan crosstab dan uji chi square. Hasil
penelitian menunjukan bahwa supervisi memiliki hubungan yang bermakna
dengan kelengkapan pengisian dokumen asuhan keperawatan (p=0,001),
motivasi memiliki hubungan yang bermakna dengan kelengkapan pengisian
dokumen asuhan keperawatan (p=0,016), beban kerja memilki hubungan
yang

bermakna

dengan

kelengkapan

pengisian

dokumen

asuhan

keperawatan (p=0,017). Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama
menganalis motivasi dan beban kerja perawat di suatu Rumah Sakit,
sedangkan perbedaannya adalah variabel dependent yang diteliti, tempat
pelaksanaan, populasi dan sampel.
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2. Syafrizal (2014) Meneliti tentang Hubungan dan beban Kerja Dengan
Kinerja perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakti Umum Daerah Langsah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi perawat di Rumah Sakit
Umum Daerah Langsa umumnya tinggi (55,8%) dan beban kerja perawat
umumnya rendah (55,8%). Ada hubungan motivasi dengan kinerja perawat
(P= 0,000) dan tidak ada hubungan beban kerja dengan kinerja perawat
(P=0,187). Dari hasil uji regresi logistik, motivasi instrinsik memiliki
peluang sebesar 18 % untuk mempengaruhi kinerja perawatdi RSUD
Langsa jika dikelola dengan baik.
3. Idayu (2012) meneliti tentang Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja
Perawat dalam Memberikan Asuhan Keperawatan di Ruang Rawat Inap
Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Penelitian ini mengidentifikasi
hubungan motivasi kerja dengan kinerja perawat dalam memberikan asuhan
keperawatan. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelatif.
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 280 orang dan sampel diambil
dengan tekhnik cluster random sampling. Pada penelitian ini sampel yang
digunakan berjumlah 70 orang. Hasil uji Cronbach alfa kuesioner yang
dikembangkan peneliti adalah 0,8333 untuk kuesioner motivasi kerja dan
0,825 untuk kuesioner kinerja perawat. Hasil penelitian menunjukkan
motivasi kerja perawat berada dalam kategori rendah (65,7%) sedangkan
kinerja perawat berada dalam kategori tinggi (88,6%). Berdasarkan uji
korelasi Spearman terdapat hubungan yang positif antara kedua variabel
tersebut (r=0,259). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa motivasi
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kerja perawat rendah. Untuk itu disarankan agar motivasi perlu ditingkatkan
lagi agar tidak berdampak buruk bagi pelayanan kesehatan. Persamaannya
adalah sama-sama meneliti tentang motivasi kerja perawat, sedangkan
perbedaannya adalah dalam penelitian Idayu (2012) adalah variabel yang
diambil adalah mengenai hubungan motivasi dengan kinerja perawat di
Ruang Rawat Inap, tempat penelitian yang dilakukan juga berbeda.
4. Satria (2014) meneliti mengenai Hubungan Beban Kerja dengan Kinerja
Perawat dalam Mengimplementasikan Patient Safety di Rumah Sakit
Universitas Hasanuddin Tahun 2013. Jenis penelitian ini yang digunakan
adalah observasional dengan pendekatan cross sectional study. Populasinya
adalah seluruh perawat pelaksana di Instalasi rawat inap Rumah Sakit RS
Universitas Hasanuddin. Jumlah keseluruhan perawat pelaksana di Instalasi
rawat inap adalah 64 orang. Sampel penelitian diambil dengan teknik
sampling jenuh karena jumlah populasinya yang relatif kecil. Analisis data
yang dilakukan adalah analisis univariat dan bivariat dengan uji chi square.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi semakin baik
kinerja perawat tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya
hubungan beban kerja dengan kinerja perawat dalam mengimplementasikan
patient safety.
5. Budiawan (2015) meneliti Hubungan Kompetensi, Motivasi dan Beban
Kerja Perawat Pelaksana dengan Kinerja Perawat di Ruang Rawat Inap
Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali. Penelitian ini menggunakan rancangan
cross sectional analytic. Sampel berjumlah 111 perawat pelaksana di ruang

42

inap yang diambil dengan menggunakan teknik total sampling. Data
dikumpulkan dengan kuesioner dan lembar observasi, lalu dianalisis
bivariate dengan uji chi-square dan multivariate dengan uji regresi logistik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan bermakna antara
kompetensi, motivasi dan status perkawinan dengan kinerja perawat.
Sedangkan beban kerja tidak ada hubungan bermakna dengan kinerja
perawat.
6. Iswatun (2013) meneliti Hubungan Beban Kerja dan Motivasi Kerja dengan
Kinerja Perawat di RSUD Dr. Soegiri Lamongan. Penelitian ini
menggunakan Desain Analitik Korelasional. Populasinya adalah seluruh
perawat pelaksana yang dinas di Ruang Teratai dan Bougenvile sebanyak 30
orang. Tehnik pengambilan sample menggunakan tehnik Total Sampling.
Jumlah sample sebanyak 30 responden. Analisis data bivariat menggunakan
uji Pearson Product Moment dan multivariat menggunakan uji Regresi
Logistik dengan kemaknaan p≤ 0,05. Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara beban kerja
dengan kinerja perawat dan terdapat hubungan positif dan signifikan antara
motivasi kerja dengan kinerja perawat.
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BAB III
KERANGKA KONSEP

3.1 Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti
Rumah sakit merupakan organisasi pelayanan kesehatan yang
kompleks, yang terdiri dari berbagai profesi, salah satunya profesi perawat.
Kualitas pelayanan di Rumah Sakit sangat dipengaruhi oleh kinerja perawat,
karena perawat selama 24 jam bersama pasien. Oleh karena itulah guna dapat
meningkatkan efektivitas pelayanan Rumah Sakit, maka perlu ditunjang oleh
adanya peran perawat yang terlibat langsung dalam pelayanan kepada pasien
rawat inap khususnya pada Rumah Sakit Pelamonia. Upaya dalam
meningkatkan kinerja perawat maka sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja.
dimana motivasi kerja merupakan proses yang mempengaruhi atau
mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka
mau melakukan pekerjaan sesuai yang ditelah ditentukan.
Kemudian beban kerja yang merupakan sekumpulan atau sejumlah
kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi dalam jangka
waktu tertentu. Sehingga variabel yang diteliti dapat meliputi motivasi dan
beban kerja sebagai variabel bebas dan kinerja perawat sebagai variabel
terikat. Alasan pemilihan variabel dalam penelitian ini adalah karena didasari
bahwa motivasi dan beban kerja merupakan bagian yang terpenting dalam
meningkatkan kinerja perawat khususnya bagi setiap Rumah Sakit yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
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3.2 Kerangka Pikir
Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan di rumah sakit yang
memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan kepada pasien rawat
inap. Keberhasilan pelayanan kesehatan bergantung pada partisipasi perawat
dalam memberikan keperawatan yang berkualitas bagi pasien. Oleh karena itu
rumah sakit haruslah memiliki perawat yang berkinerja baik yang akan
menunjang kinerja rumah sakit sehingga dapat tercapai kepuasan pasien.
Peningkatan kinerja perawat maka perlunya adanya motivasi. Motivasi
adalah faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas
tertentu, oleh karena itu motivasi berpengaruh terhadap kinerja perawat. Hal ini
didasari dari penelitian yang dilakukan oleh Makta (2013) meneliti pengaruh
motivasi kerja terhadap kinerja perawat pelaksana di unit rawat inap RS. Stella
Maris Makassar. Hasil penelitian dengan uji regresi linier menunjukkan ada
pengaruh terhadap kinerja perawat. Sedangkan Mudayana (2010) yang hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara motivasi dan
beban kerja terhadap kinerja perawat pada RS. Nur Hidayah Bantul.
Kemudian beban kerja dengan kinerja perawat merupakan bagian yang
terpenting. Hal ini didasari dengan penelitian yang dilakukan oleh Satria (2013)
meneliti hubungan beban kerja dengan kinerja perawat. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa beban kerja dengan kinerja perawat berpengaruh signifikan.
Sedangkan Mudayana (2013) meneliti hubungan beban kerja dengan kinerja
karyawan pada rumah sakit Nur Hidayah Batul. Hal ini menunjukkan bahwa
antara beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
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Berdasarkan dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh peneliti
sebelumnya, maka akan disajikan kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu
sebagai berikut :

Motivasi

Kinerja Perawat

Beban Kerja

Keterangan :
= Variabel Independen
= Variabel Dependen

Sumber : Satria dan Mudayana (2013)
Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka akan disajikan variabel-variabel
yang akan diteliti, sebagai berikut :
1. Motivasi (X1)
a. Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang
dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode
kinerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun
sebagai kelompok.
b. Tambahan diluar gaji adalah bonus yang diterima perawat yang ditujukan
untuk merangsang (memberi insentif) agar pekerja dapat menjalankan
tugas lebih baik dan penuh tanggungjawab, dengan harapan keuntungan
lebih tinggi
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c. Hubungan dengan rekan kerja adalah rekan kerja memberikan dukungan
terhadap rekannya yang lain, serta suasana kerja yang nyaman dapat
meningkatkan kepuasan kerja perawat.
d. Tanggung jawab merupakan erat kaitannya dengan kewajiban, kewajiban
adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang/perawat.
e. Pengakuan terhadap pekerjaan adalah pimpinan memberikan penghargaan
dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atau perawat atas
prestasi kerja yang dicapainya.
f. Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai
oleh seorang perawat dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
2. Beban kerja (X2)
1. Observasi secara ketat selama jam kerja adalah melakukan observasi
pasien secara ketat selama jam kerja.
2. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan adalah banyaknya pekerjaan yang
harus dilakukan demi keselamatan pasien.
3. Beragam jenis pekerjaan merupakan beragamnya jenis pekerjaan yang
harus dilakukan demi keselamatan pasien.
4. Kontak langsung dengan pasien secara terus menerus merupakan kontak
langsung perawat dengan pasien di ruang IGD secara terus menerus
selama jam kerja.
5. Kurangnya tenaga perawat dibandingkan pasien merupakan kurangnya
tenaga perawat IGD dibanding dengan pasien yang kritis.
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6. Pengetahuan keterampilan kurang merupakan pengetahuan perawat tidak
mampu mengimbangi sulitnya pekerjaan di IGD dan ICU. (French dan
Kaplan, 1973)
3. Penilaian kinerja perawat (Y)
a. Pengkajian
Pengkajian dilakukan secara sistematis, menyeluruh, akurat, singkat dan
berkesinambungan saat pasien masuk rumah sakit. Hasil pengkajian
dicatat didalam buku status pasien dan dibuat prioritas masalah
keperawatan.
b. Perencanaan
Rencana perawatan yang buat harus mengacu pada kebutuhan pasien,
rencana akan singkat baik jika dibuat secara kerja sama dengan tim
kesehatan lainnya dan dijadwalkan dengan jelas waktu pelaksanaannya.
c. Implementasi
Dalam melaksanakan rencana perawatan dibutuhkan lingkungan kondusif.
Perawat harus mampu menghormati martabat dan rahasian pasien, mampu
memberikan pendidikan kesehatan pada pasien, menyesuaikan diri dengan
beban kerja yang ada serta mampu bekerja dengan tim kesehatan yang
lain.
d. Evaluasi
Evaluasi dilakukan terus menerus dan harus dibandingkan dengan standar
perawatan.
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e. Komunikasi
Sebagai cara bagi tim kesehatan untuk mengkomunikasikan (menjelaskan)
perawatan pasien termasuk perawatan individual, edukasi pasien, dan
penggunaan rujukan untuk rencana pemulangan.
f. Harapan institusi
Untuk meningkatkan kinerja dibutuhkan adanya kebijakan, visi, dan misi
rumah sakit yang tinggi dari perawat untuk meningkatkan pengetahuan
dan

keterampilan

melalui

jenjang

pendidikan

berkelanjutan,

mengembangkan diri dengan mengikuti penyuluhan, seminar, lokakarya
yang berhubungan dengan profesi keperawatan. Gilles (1996)

3.3 Kerangka Konsep Variabel yang Diteliti
Dalam penelitian ini variabel yang diukur adalah hubungan motivasi
dan beban kerja dengan kinerja perawat di Rumah Sakit Pelamonia Makassar
Untuk lebih jelasnya akan disajikan kerangka konsep dapat dilihat melalui
gambar yaitu :
Variabel Independen

Variabel Dependen

Motivasi Kerja Perawat
(X1)
Kinerja
Perawat (Y)

Beban Kerja Perawat
(X2)
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Identifikasi Variabel
1. Variabel independen/bebas
Adalah faktor yang dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi variabel
dependen. Pada penelitian ini variabel independen adalah motivasi dan
beban kerja.
2. Variabel dependen/terikat
Adalah faktor yang dipengaruhi oleh variabel independen. Pada penelitian
ini kinerja perawat menjadi variabel dependennya.
3.4 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif
1. Motivasi kerja Perawat (X1)
Definisi Operasional :
Motivasi adalah dorongan (baik dari dalam maupun luar diri responden)
yang digunakan responden untuk mengarahkan perilaku dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan (Sutrisno, 2014).
Kriteria Objektif :
Jumlah pertanyaan

= 5 point

Nilai skala pertanyaan

=1–5

Skor tertinggi

= 6 x 5 = 30
= 30/30 x 100% = 100%

Skor terendah

=6x1=6
= 6/30 x 100% = 20%

Kisaran range

= 100% - 20% = 80%

Kriteria objektif terdiri dari 2 kategori yaitu baik dan kurang baik, jadi :
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Interval (0)

= Range / kategori
= 80 % / 2 = 40%

Interval (1)

= 100% - 40% = 60%

Jadi kriteria obyektif :
Cukup baik : Jika skor jawaban responden > nilai mean.
Kurang baik : Jika skor jawaban responden < nilai mean.
2. Beban Kerja (X2)
Definisi Operasional
Beban kerja merupakan sesuatu yang muncul dari interaksi antara tuntutan
tugas-tugas, lingkungan kerja dimana digunakan sebagai tempat kerja,
keterampilan, perilaku dan persepsi dari pekerja
Beban kerja merupakan sesuatu yang muncul dari interaksi antara tuntutan
tugas-tugas, lingkungan kerja dimana digunakan sebagai tempat kerja,
keterampilan, perilaku dan persepsi dari pekerja (Irwady, 2007).
Kriteria Objektif :
Jumlah pertanyaan

= 8 point

Nilai skala pertanyaan

=1–5

Skor tertinggi

= 8 x 5 = 40
= 40/40 x 100% = 100%

Skor terendah

=8x1=8
= 8/40 x 100% = 20%

Kisaran range

= 100% - 20% = 80%

Kriteria objektif terdiri dari 2 kategori yaitu baik dan kurang baik, jadi :
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Interval (0)

= Range / kategori
= 80 % / 2 = 40%

Interval (1)

= 100% - 40% = 60%

Jadi kriteria obyektif :
Cukup baik : Jika skor jawaban responden > nilai mean.
Kurang baik : Jika skor jawaban responden < nilai mean.
3. Kinerja Perawat (Y)
Definisi Operasional
Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai
oleh perawat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya yang dipengaruhi
oleh sikap dan keterampilan yang dimilikinya (Kurniadi, 2013).
Kriteria Objektif :
Jumlah pertanyaan

= 6 point

Nilai skala pertanyaan

=1–5

Skor tertinggi

= 6 x 5 = 30
= 30/30 x 100% = 100%

Skor terendah

=6x1=6
= 6/30 x 100% = 20%

Kisaran range

= 100% - 20% = 80%

Kriteria objektif terdiri dari 2 kategori yaitu baik dan kurang baik, jadi :
Interval (0)

= Range / kategori
= 80 % / 2 = 40%

Interval (1)
Jadi kriteria obyektif :

= 100% - 40% = 60%
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Cukup baik

: Jika skor jawaban responden > nilai mean.

Kurang baik : Jika skor jawaban responden < nilai mean.

3.5 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan rumusan permasalahan dan telaah kepustakaan di atas,
peneliti bermaksud merumuskan hipotesis penelitian ini yaitu :
1. Hipotesis Mayor
Ada pengaruh motivasi dan beban kerja terhadap kinerja perawat pada
ruang inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar.
2. Hipotesis Minor
a. Ada pengaruh motivasi terhadap kinerja perawat pada ruang inap
Rumah Sakit Pelamonia Makassar.
b. Ada pengaruh beban kerja terhadap kinerja perawat pada ruang inap
Rumah Sakit Pelamonia Makassar.
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BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif dengan pendekatan
cross sectional studi dimana variabel independen dan dependen dikumpulkan
pada periode yang sama dan dampak diukur menurut keadaan pada saat
penelitian. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengumpulan data dan
pengukuran terhadap variabel dependen dan independen. Penelitian ini
menganalisis variabel-variabel yang berhubungan dengan kinerja perawat di
ruang rawat inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar yang dideskripsikan
secara kuantitatif menggunakan data primer dari penyebaran kuesioner dan
data sekunder dari profil rumah sakit dan data keperawatan.

4.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Pelamonia, berlokasi Jalan
Jenderal Sudirman No.27 dan di Jalan Gunung Tinggi Mae Kecamatan
Makassar. Penelitian ini berlangsung antara bulan Maret sampai dengan bulan
Mei tahun 2016.
4.3 Populasi Dan Sampel
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah perawat di ruang rawat inap Rumah
Sakit Pelamonia Makassar. Menurut data Rumah Sakit Pelamonia
Makassar berjumlah 242 orang perawat khususnya rawat inap.
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2. Sampel
Sampel penelitian ini adalah perawat di ruang rawat inap di Rumah Sakit
Pelamonia Makassar, mengingat jumlah populasi cukup banyak, sehingga
sampel dalam penelitian ini dapat ditentukan dengan perhitungan Slovin,
dikutip dari Umar (2013 : 69) yang dapat dilihat melalui rumus dibawah
ini :
N
n=
1 + N (e)2
206
n=
1 + 206 (0,10)2
206
n=
3,06
n = 67,32 responden dibulatkan menjadi 67 responden
Sedangkan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan metode non
probability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling yakni
penentuan dengan pertimbangan tertentu, mengacu dari uraian tersebut
maka sampel yang diteliti adalah khusus perawat di ruang rawat inap
Rumah Sakit Pelamonia Makassar yang berjumlah sebesar 67 orang, dengan
kriteria :
a. Perawat yang bekerja di ruang rawat inap.
b. Perawat yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
c. Perawat yang tidak dalam keadaan cuti kerja dan pendidikan.
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4.4 Metode Pengumpulan Data
Untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan dan penyusunan hasil
penelitian, maka peneliti mengadakan penelitian dengan mengumpulkan datadata melalui penelitian sebagai berikut :
a. Kuesioner
Kuesioner adalah sejumlah data/pernyataan tertulis yang digunakan
untuk memperoleh informasi dari responden. Pengumpulan data primer
dalam penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner
diberikan kepada para responden yang berisi pertanyaan mengenai kinerja
perawat dan variabel-variabel yang berhubungan dengan kinerja perawat di
ruang rawat inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar. Kuesioner yang
digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner terbuka, dimana responden
diminta menjawab pertanyaan dengan memilih dari sejumlah alternatif
jawaban yang sesuai dengan apa yang didapatkan responden dari rumah sakit
b. Observasi
Pengumpulan data primer dalam penelitian ini juga dilakukan dengan
observasi kegiatan perawat di ruang rawat inap selama jam kerja perawat
yang bersangkutan. Observasi kegiatan perawat di ruang rawat inap dilakukan
untuk menganalisis mengenai motivasi kerja dan beban kerja perawat di
ruang rawat inap yang merupakan salah satu variabel dependen dalam
penelitian ini.
c. Wawancara
Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk melengkapi data
yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner. Wawancara dilakukan
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sesuai kebutuhan penelitian sehingga tidak semua responden diwawancarai.
Responden yang diambil dalam teknik pengumpulan data ini adalah perawat
pada ruang rawat inap.
d. Dokumen
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profil rumah
sakit, data perawat dan data terkait dari sub bidang keperawatan. Dokumen
merupakan data sekunder yang digunakan untuk memberikan informasi
kuantitatif seperti jumlah perawat di ruang rawat inap dan untuk melengkapi
data primer yang didapatkan oleh peneliti.
4.5 Analisa Data
1. Analisa data
a. Metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang
memberikan gambaran dan tabel yang lebih mendalam tentang
hubungan motivasi dan beban kerja perawat dengan kinerja perawat di
Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar.
b. Analisis regresi linear berganda yaitu suatu analisis untuk menguji
hubungan motivasi dan beban kerja perawat dengan kinerja perawat di
Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar, dengan rumus
regresi oleh Sunyoto (2012 : 152) yaitu :
Y = bo + b1X1 + b2X2 + e
Dimana :
Y = Kinerja perawat
bo = Konstanta
b1, b2, = Koefisien regresi
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X1 = Motivasi
X2 = Beban kerja
e = Standar error
2. Kelayakan instrumen penelitian
a. Uji validitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data
(mengukur) itu valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang
hendak diukur.
b. Uji reliabilitas adalah pengujian yang menunjukkan sejauh mana
stabilitas dan konsistensi dari alat ukur yang kita gunakan, sehingga
memberikan hasil yang relatif konsisten jika pengukuran tersebut
diulangi.
3. Pengujian hipotesis
a. Uji parsial (t) adalah menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari satu
variabel individual dalam sumbangsinya terhadap variabel dependen.
Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari
variabel independen, dengan tingkat signifikansi (a = 0.05).
Kriteria hipotesis yang diuji :
- Terima Ho tolak Ha, jika nilai signifikasi t > 0,05.
- Tolak Ho terima Ha, jika nilai signifikasi t < 0,05.
b. Uji simultan (F) merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara
simultan yaitu untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel independen
terhadap variabel dependen.
Kriteria hipotesis yang diuji :
- Terima Ho tolak Ha jika nilai signifikasi F hitung > 0,05.
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- Tolak Ho terima Ha jika nilai signifikasi F hitung < 0,05.
4.6 Pengolahan data dan penyajian data
Untuk memperoleh informasi/data yang diperlukan, maka digunakan
pengolahan dan penyajian data yang merupakan penunjang dalam penelitian
yaitu sebagai berikut :
1. Pengoalahan data
Pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu :
a. Data Editing
Editing adalah memeriksa kelengkapan, kesinambungan, keseragaman
data dan kejelasan jawaban responden pada pengisian kuesioner.
Editing untuk data kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan pada saat
peneliti menyebarkan kuesioner dan kuesioner tersebut diperiksa
apakah seluruh data sudah lengkap dan terisi semua dan apakah
jawaban tersebut sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dalam
kuesioner.
b. Data Coding
Coding adalah menyederhanakan data yang memberikan kode-kode
tertentu. Coding yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada saat
menyederhanakan kategori data kuantitatif untuk jawaban tentang
kinerja perawat. Penyederhanaan kategori dilakukan agar memberikan
kemudahan kepada peneliti untuk dapat menganalisis data kuantitatif.
Penyederhanaan kategori untuk kinerja perawat adalah dalam 2 skala
penilaian yaitu baik dan kurang baik.
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c. Data Entry
Entry dalam penelitian ini dilakukan setelah semua isian kuisioner terisi
penuh dan benar dan juga sudah melakukan pengkodingan, maka
langkah selanjutnya adalah memproses data agar dapat dianalisis.
Pemrosesan data dilakukan dengan cara memasukan data dari kuesioner
ke paket aplikasi program komputer untuk pengolahan data. Data yang
di entry adalah data jawaban dari setiap item pertanyaan variabel
penelitian. Kemudian dari data tersebut, dihitung total skor dan rata-rata
skor dari setiap variabel. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam
menganalisis data selanjutnya di program aplikasi pengolah data.
d. Data Cleaning
Cleaning, atau pembersihan data merupakan kegiatan peneliti dalam
pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi
program komputer untuk pengolahan data, apakah data ada kesalahan
atau tidak dan apakah ada data yang missing atau tidak. Kesalahan
tersebut dimungkinkan terjadi pada saat memasukkan data ke komputer.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Rumah Sakit Pelamonia
Rumah Sakit Tk.II 07.05.01 Pelamonia merupakan Rumah Sakit TNI-AD
yang merupakan unsur pelaksana Kesehatan Angkatan Darat, dengan tipe / tingkat
II di lingkungan TNI-AD. Rumah Sakit Tk.II Pelamonia sebagai badan pelaksana
di bidang kesehatan di lingkungan Kodam VII/Wrb mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, PNS beserta
keluarganya yang berhak di jajaran Kodam VII/Wrb. Selain itu Rumkit Tk.II
Pelamonia juga menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap penderita umum
dengan memanfaatkan kapasitas lebih yang dimiliki untuk memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat umum yang ada di sekitar Makassar dan Sulawasi
selatan pada umumnya. Selain Rumah Sakit Pelamonia juga sebagai pusat rujukan
bagi penderita di lingkungan TNI dan masyarakat umum dari Kawasan Timur
Indonesia, Terakreditas 16 Pelayanan Versi 2007, serta telah memperoleh
penetapan kelas Type B oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, dan saat
ini telah dilaksanaan penilaian Akreditasi Versi 2012 oleh Tim KARS pada
tanggal 2 s.d 2016 dan dinyatakan lulus PARIPURNA, diharapkan memilki
kemampuan pelayanan teknis lengkap dan memadai. Untuk perwujudan
pelayanan kesehatan yang lebih baik, perlu dilakukan kegiatan yang terarah sesuai
dengan kebijaksanaan pimpinan Kesehatan Kodam VII/Wrb baik menyangkut
pembinaan fungsi organik maupun fungsi tehnis.
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Rumah Sakit Tk.II 07.05.01 Pelamonia dibangun oleh pemerintah Hindia
Belanda pada tahun 1917 dan disebut Militaire Hospital. Pada waktu penyerahan
kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1950 Militaire Hospital diserahkan
pada TNI-AD dan diubah namanya menjadi Rumah Sakit Tentara Teritorium VII.
Pada tanggal 1 Juni 1957 dengan berubahnya TT VII menjadi Komando
Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara (KDMSST) yang kemudian
berubah nama menjadi Kodam XIV Hasanuddin, maka Rumah Sakit pun
berubah nama dari RST TT. VII menjadi Rumkit KDMSST kemudian menjadi
Rumah Sakit Kodam XIV/Hn “Pelamonia”. Dan kini dikenal dengan nama
Rumkit Tk.II Pelamonia.
Secara tehnis medis Rumkit Tk.II Pelamonia dibawah pembinaan
Kesehatan Daerah Militer (Kesdam). Rumah Sakit TNI Tk.I (RSPAD) Gatot
Sunroto dibawah Pembinaan Direktorat Kesehatan (Dirkesad). Kesdam dan
Rumah Sakit sesuai DSPP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Darat nomor KEP/76/X/1985 tanggal 28
Oktober 1985. Pada tahun 2004 mengalami perubahan (validasi) organisasi
berdasarkan Keputusan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
nomor: Kep / 69/XII/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Organisasi dan
Tugas Kesehatan Komando Daerah Militer (Orgas Kesdam).

1. Visi dan Misi Rumah Sakit Pelamonia
a. Visi : Menjadi Rumah Sakit kebanggaan TNI dan masyarakat di Wilayah
Indonesia Timur tahun 2020.
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b. Misi :
1) Menyelenggarakn pelayanan kesehatan spesialistik dan subspesialistik
terbaik bagi anggota prajurit, aparatur sipil Negara keluarga dan
masyarakat umum
2) Peningkatan sumber daya manusia yang kimpetitif
3) Menyediakan pelayanan unggulan traumatologi, jantung dan stroke
4) Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan visi Rumah Sakit
5) Melaksanakan, transparansi, efektivitas dan efisiensi
6) Menyelenggaralan standar pelayanan untuk mencapai akreditasi secara
paripurna
c. Motto : Peduli, Ramah, Jujur, Iklas dan Terampil (PRAJURIT)
d. Tugas Pokok.
Sebagai Badan pelaksana, Kesdam VII/Wrb menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan bagi Prajurit TNI, Pns beserta keluarga yang berhak dijajaran Kodam
VII/Wrb, serta memberikan pelayanan bagi peserta BPJS, masyarakat umum
beserta mitra/rekanan lain yang bekerja sama dengan rumah sakit dengan
pemanfaatan kapasitas lebih. Serta sebagai rumah sakit rujukan Kawasan Timur
Indonesia Kodam XVII/ Cendrawasih dan Kodam XVI/ Pattimura.
e. Fungsi Rumkit.
Guna mencapai tugas pokok kesehatan, Rumah Sakit TNI AD
melaksanakan fungsi-fungsi:
1) Fungsi pelayanan Unit Gawat Darurat.
2) Fungsi pelayanan Medis/spesialistik.
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3) Fungsi pelayanan Penunjang Medik.
4) Fungsi pelayanan Rahab Medik.
5) Fungsi pelayanan Rawat Inap.
6) Fungsi pelayanan Rawat Jalan.
7) Fungsi pelayanan Kefarmasian.
f. Kebijakan.
Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Motto rumah sakit
guna terselenggaranya pelayanan kesehatan yang prima dilakukan beberapa
kegiatan

dan

program

kerja

yang

bertujuan

untuk

memajukan

dan

mengedepankan pelayanan kesehatan di Rumkit Tk.II Pelamonia, adapun kegiatan
yang telah berhasil dicapai antara lain :
1) Akreditasi penuh tingkat dasar 5 Pelayanan dan Akreditasi tingkat lengkap 16
pelayanan sesuai keputusan sebagai berikut:
a) Keputusan Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik
Indonesia dengan Nomor Keputusan : YM.01.10/ III/ 3138/ 09 tanggal 13
Agustus 2009; dan
b) Akreditasi tingkat lengkap 16 pelayanan sesuai Keputusan Komite
Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Nomor : KARS-SERT/42/VIII/2011
tanggal 15 Agustus 2011.
2) Telah memperoleh penetapan kelas/ type “B” oleh Kementerian Kesehatan RI
dan izin operasional tetap Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Selatan.
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3) Telah memiliki Surat Izin Operasinal Tetap dari Dinas Kesehatan Provinsi
dengan Nomor 07348/ Yankes – 2 /IX/2012 tanggal 10 September 2012.
4) Persiapan Visitasi Akreditasi Pendidikan dari Kementerian Kesehatan RI
melalui Rekomendasi Penetapan Rumah Sakit Pendidikan dari Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
Saat ini Rumah Sakit Tk.II Pelamonia tengah mempersiapkan diri untuk
melaksanakan Akreditasi Nasional versi Tahun 2012 sebagai tindak lanjut dari
akreditasi 5 dan 16 pelayanan yang telah dicapai.
g. Lokasi
Dengan letak yang strategis di Pusat Kota Makassar dalam wilayah
Kordinasi Kodim 1408/BS menjadikan Rumah Sakit Pelamonia bukan hanya
kebanggaan bagi Prajurit TNI AD juga menjadi kebanggaan bagi seluruh
masyarakat kota Makassar pada khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya.
Bangunan Rumah Sakit Tk.II Pelamonia di operasionalkan sejak tahun 1986 yang
mempunyai luas lahan sebagai berikut:
a. Luas tanah

: 28.208 M2

b. Luas bangunan

: 20.955 M2

c. Status tanah dan bangunan : Okupasi
Meliputi bangunan ruang perawatan, perkantoran dan penunjang umum,
dan terdapat beberapa perumahan staf/ anggota yang dihuni 12 KK, untuk
pelayanan rawat jalan, Poliklinik, Laboratorium dan Apotik masih menggunakan
bangunan lama.
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h. Sarana dan Fasilitas.
a. Sarana :
Rumah Sakit Pelamonia memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik
dan terjangkau bagi seluruh pasien, dengan jumlah tempat tidur yang dimiliki
sebanyak 372 buah. untuk pasien umum ruang perawatan dapat dipilih sesuai
dengan kemampuan financial dari masing-masing pasien dan untuk pasien
dengan status kepesertaan BPJS menempati kelas ruang perawatan yang sudah
ditentukan oleh BPJS Kesehatan.
b. Fasilitas Penunjang :
Adapun fasilitas penunjang yang dimiliki di Rumah Sakit Tk.II
Pelamonia antara lain :
1) Gedung BPJS Centre
2) Ruangan Medical Check Up
3) Instalasi Kamar Bedah (lengkap dengan ruang pemulihan pasca ops)
4) Instalasi Farmasi (Apotek khusus pasien BPJS dan Umum)
5) Instalasi Penunjang Perawatan (Dapur, Laundry dan Kamar Jenazah)
6)

Instalasi Penunjang Umum (Ambulance, Loket ATM, Kantin, ruang
tunggu, Informasi Audio, area parkir, Mushallah dll)

7) Instalasi ICU/ICCU
8) Kasir terpadu/ Billing Sistem
9) Pengamanan Provos 24 Jam
Saat ini Rumah Sakit Pelamonia masih terus menjalin kerjasama dengan
beberapa Instansi, BUMN dan perusahaan swasta lainnya yang ada di Kota
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Makassar dalam hal pelayanan kesehatan diantaranya PLN, PERTAMINA, PT.
TELKOM, Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK dan
beberapa mitra kerja yang lain. Sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan,
Rumah Sakit Pelamonia terus menerus berusaha untuk memberikan pelayanan
kesehatan yang terbaik bagi seluruh pasien melalui peningkatan SDM personel,
Peralatan Kesehatan (Alkes) dan Renovasi/ perbaikan beberapa ruangan,
diantaranya dengan adanya ruangan Hemodialiasa lengkap dengan peralatan
HD untuk keperluan penderita CKD.
2. Struktur Organisasi Rumah Sakit Pelamonia
Rumah

Sakit

Umum

Pelamonia

mempunyai

tugas

pokok

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan,
peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Dalam
pencapaian organisasi, organisasi harus membentuk suatu susunan tertentu yang
dinamakan struktur organisasi yang bisa membantu dalam menetapkan pembagian
kerja dan menentukan hubungan antara pimpinan dengan bawahan, dimana
masing-masing akan mempunyai tugas dan wewenang serta kepada siapa harus
bertanggungjawab atas pekerjaan yang telah dilakukan dan kepentingankepentingan lain yang menuju pada efektifitas dan efisiensi organisasi.
Berikut ini dikemukakan bagan struktur organisasi Rumah Sakit
Pelamonia dilihat melalui gambar berikut ini :
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4.1.2 Hasil Analisis
4.1.2.1 Deskripsi Karakteristik Responden
Untuk memudahkan penelitian ini, maka peneliti menyebarkan kuesioner
kepada sejumlah responden, dimana dalam menunjang pelaksanaan penelitian,
khususnya yang berkaitan dengan hubungan motivasi dan beban kerja perawat
pelaksana dengan kinerja perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia
Makassar adalah mengenai masalah pentingnya dilakukan karakteristik identitas
responden.
Karakteristik responden bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai
identitas responden, adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah
perawat yang ada di ruang rawat inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar. Menurut
data Rumah Sakit Pelamonia Makassar berjumlah 242 orang perawat khususnya
rawat inap. Mengingat jumlah populasi cukup banyak maka penentuan sampel
dengan menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak
96 responden. Dari penyebaran kuesioner sebanyak 96 examplar maka semua
responden telah mengembalikan kuesioner dan dapat digunakan dalam
pengolahan data.
Penyebaran kuesioner ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana
tanggapan perawat yang ada di ruang rawat inap Rumah Sakit Pelamonia
Makassar terhadap adanya motivasi dan beban kerja perawat, yakni dengan
membagi karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan,
lama kerja dan status.
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Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas, dapat disajikan hasil
olahan data mengenai gambaran umum responden dengan menggunakan SPSS
release 21 yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Karakteristik responden menurut Umur
Umur yang dimiliki responden dimaksudkan guna memudahkan peneliti
untuk mengetahui sejauh mana tingkat kinerja perawat yang bekerja di ruang
rawat inap rumah sakit Pelamonia Makassar, melalui tabel berikut ini :
Tabel. 4.1. Distribusi Responden menurut Umur
No
1
2
3
4
5

Umur
< 20 tahun
21-25 tahun
28-30 tahun
31-35 tahun
36-40 tahun

Responden
(Orang)
3
11
16
30
7
67

Persentase
(%)
4,5
16,4
23,9
44,8
10,4
100,0

Sumber : Hasil olahan data, 2016
Berdasarkan tabel dan diagram phie chart, maka didominasi oleh umur
responden antara 31-35 tahun dengan jumlah responden sebanyak 30 atau
sebesar 44,8%, diikuti oleh responden yang berumur antara 28-30 tahun dengan
jumlah responden sebanyak 16 orang atau 23,9%. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa sebagian besar perawat yang bekerja di Ruang rawat inap Rumah Sakit
Pelamonia Makassar adalah berumur antara 31-35 tahun.
2. Karakteristik responden menurut Jenis kelamin
Jenis kelamin dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui
klasifikasi responden apakah laki-laki atau perempuan, dimana hasil selengkapnya
dapat disajikan pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.2. Distribusi Responden menurut Jenis Kelamin
No

Jenis Kelamin

Responden

Persentase

(Orang)

(%)

1

Laki-laki

20

29,9

2

Perempuan

47

34,3

67

100,0

Jumlah
Sumber : Hasil olahan data, 2016

Berdasarkan tabel dan diagram phie chart nampak bahwa dari 67 orang
responden yang diteliti, maka didominasi oleh perempuan yakni sebanyak 47
orang atau 34,3% dan laki-laki sebanyak 20 orang atau 29,9%, sehingga dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar perawat yang bekerja di Ruang rawat inap
rumah sakit Pelamonia Makassar adalah perempuan.

3. Karakteristik responden menurut Pendidikan
Pendidikan adalah jenjang pendidikan yang ditamati oleh responden
sesuai latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu yang ditekuni dan diakui oleh
pemerintah atas tamatan pendidikan yang dimilikinya. Hasil selengkapnya
identitas responden menurut pendidikan dapat disajikan pada tabel beriklut ini :
Tabel 4.3. Distribusi Responden menurut Pendidikan
No
1
2
3

Pendidikan
D3
SPK
S1
Jumlah

Sumber : Hasil olahan data, 2016

Responden
(Orang)
13
23
31
67

Persentase
(%)
19,4
34,3
46,3
100,0
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Berdasarkan distribusi responden menurut pendidikan terlihat dari 67
responden yang diamati, maka didominasi oleh pendidikan S1 dengan jumlah
responden sebanyak 31 orang atau 46,3%, diikuti oleh responden yang lulusan
SPK dengan jumlah responden sebanyak 23 orang atau 34,3%, dan yang terakhir
adalah pendidikan D3 dengan jumlah responden sebanyak 13 orang atau sebesar
19,4%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perawat yang bekerja di
Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar adalah lulusan S1.

4. Karakteristik responden menurut Lama Kerja
Pengalaman kerja merupakan masa kerja atau lamanya seseorang
mengabdikan dirinya pada tempat atau organisasi tempatnya bekerja selama ini.
Hasil selengkapnya identitas responden menurut lama kerja dapat disajikan
melalui tabel berikut ini :
Tabel 4.4. Distribusi Responden Menurut Lama Kerja
No

Lama Kerja

Responden

Persentase

(Orang)

(%)

1

< 2 tahun

11

16,4

2

2,1-5 tahun

13

19,4

3

3,1-7 tahun

25

37,3

4

7,1-10 tahun

12

17,9

5

> 10 tahun

6

9,0

67

100,0

Jumlah
Sumber : Hasil olahan data, 2016

Berdasarkan tabel dan diagram phie chart menurut lama kerja, maka
didominasi oleh responden yang mempunyai lama kerja antara 3,1-7 tahun dengan
jumlah responden sebanyak 25 orang atau 37,3%, diikuti oleh responden yang
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mempunyai masa kerja antara 2,1-5 tahun dengan jumlah responden sebanyak
2,1-5 tahun dengna jumlah responden sebanyak 13 orang atau 19,4%. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Perawat yang bekerja di Ruang Rawat
Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar adalah sudah berpengalaman karena
mempunyai masa kerja antara 3,1-7 tahun.

5. Karakteristik responden menurut Status
Status perkawinan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua
kategori yakni kawin dan belum kawin, yang dapat disajikan melalui tabel berikut
ini :
Tabel 4.5. Distribusi Responden Menurut Status Perkawinan
No

Status Perkawinan

Responden

Persentase

(Orang)

(%)

1

Kawin

55

82,1

2

Belum kawin

12

17,9

67

100,0

Jumlah
Sumber : Hasil olahan data, 2016

Berdasarkan data mengenai status perkawinan, maka didominasi oleh
responden yang bersttaus kawin dengan jumlah responden sebanyak 55 orang
atau sebesar 82,1%, diikuti oleh responden yang berstatus belum kawin yakni
sebanyak 12 orang atau sebesar 17,9%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar perawat yang bekerja di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit
Pelamonia Makassar adalah berstatus kawin atau sudah berkeluarga.
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4.1.2.2. Analisis Univariat
Deskripsi variabel penelitian adalah merupakan analisa terhadap variabel
yang akan diteliti dalam hal ini adalah motivasi dan beban kerja perawat
pelaksana dengan Kinerja perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia
Makassar, di mana untuk melakukan analisa akan dilakukan berdasarkan dari
hasil pernyataan responden pada masing-masing pertanyaan di setiap variabel,
yang dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Tanggapan Responden mengenai Motivasi
Motivasi (motivation) adalah serangkaian kekuatan yang menyebabkan
orang untuk terlibat dalam suatu perilaku, bukan beberapa perilaku lainnya.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi
merupakan daya dorong yang ada dalam diri seseorang, sering disebut motif.
Daya dorong di luar diri seseorang, harus ditimbulkan pemimpin dan agar hal-hal
di luar diri seseorang itu turut mempengaruhinya, pemimpin harus memilih
berbagai sarana atau alat yang sesuai dengan orang itu. Sehingga dengan adanya
motivasi atau daya dorong dalam diri seseorang dalam hal ini adalah Perawat
Pelaksana yang bekerja di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar
maka akan mempengaruhi peningkatan kinerja perawat. Untuk lebih jelasnya akan
disajikan tanggapan responden mengenai Motivasi Perawat yang dapat disajikan
melalui tabel berikut ini :
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Tabel 4.6. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Motivasi Perawat
Pelaksana di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar
Motivasi

Jumlah

Persentase (%)

Kurang baik

4

6,0

Cukup baik

63

94,0

Total

67

100,0

Sumber : Data Primer, 2016
Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa jawaban responden atas
variabel motivasi maka diperoleh jawaban responden yang lebih banyak
memberikan jawaban cukup baik sebanyak 63 orang atau sebesar 94%. Hal ini
menunjukkan bahwa pemberian motivasi kerja kepada Perawat Pelaksana di
Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar cukup baik sehingga
mempengaruhi kinerja perawat dalam melakukan pekerjaan.
Beban kerja yaitu jumlah pekerjaan yang ditanggung/dibebankan oleh
suatu unit organisasi atau jabatan yang merupakan hasil perkalian waktu dengan
jumlah kerja. (UU Kesehatan No 39 tahun 2009). Beban kerja merupakan kondisi
kerja dan uraian tugasnya yang dalam waktu tertentu mesti terselesaikan,
Munandar (2005).
Pengukuran beban kerja diartikan sebagai suatu teknik untuk mendapatkan
informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja suatu unit organisasi, atau
pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik
analisis jabatan, teknik analisis beban kerja atau teknik manajemen lainnya.
Deskripsi jawaban responden mengenai beban kerja dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
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Tabel 4.7. Distribusi Jawaban Responden mengenai Beban Kerja Perawat
Pelaksana di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar
Beban kerja

Jumlah

Persentase (%)

Kurang baik

40

59,7

Cukup baik

27

40,3

Total

67

100,0

Sumber : Data Primer, 2016
Berdasarkan Tabel 4.7 dan diagram phie chart yaitu persepsi responden
mengenai variabel beban kerja maka diperoleh jawaban responden bahwa beban
kerja yang dirasakan oleh Perawat Pelaksana di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit
Pelamonia Makassar kurang baik yakni sebesar 40 orang atau sebesar 59,7%,
sehingga berdampak terhadap kinerja Perawat.

c. Tanggapan Responden mengenai Kinerja Perawat Pelaksana
Kinerja perawat sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak mereka memberi
masukan pada institusi. Penampakan hasil kerja tidak terbatas pada pekerja yang
duduk dalam posisi fungsional ataupun struktural, tetapi juga pada semua pekerja
di dalam institusi tersebut. Kinerja atau performance adalah sebagai hasil
pekerjaan atau prestasi kerja. Pada kenyataannya kinerja tidak hanya sebagai hasil
dari suatu pekerjaan, namun juga didalamnya terdapat uraian dari pelaksanaan
pekerjaan. Kinerja adalah hasil karya yang berhubungan erat dengan tujuan
strategis organisasi, kepuasan konsumen, serta berpengaruh kepada aspek
keuangan. Untuk lebih jelasnya akan disajikan tanggapan responden mengenai
kinerja perawat Pelaksana di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia
Makassar yang dapat disajikan pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.8. Distribusi Jawaban Responden mengenai Kinerja Perawat Pelaksana
di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar
Kinerja Perawat

Jumlah

Persentase (%)

Kurang baik

3

4,5

Cukup baik

64

95,5

Total

67

100,0

Sumber : Data Primer, 2016
Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan jawaban responden cukukp baik
yakni sebesar 64 orang atau sebesar 95,5%. Hasil ini dapat dikatakan bahwa
responden sebagian besar telah memberikan jawaban cukup baik. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa pegawai sudah memiliki kinerja dalam penyelesaian
pekerjaan khususnya di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar.

4.1.2.3. Uji Kelayakan Instrumen Penelitian
1) Uji Validitas
Uji validitas bertujuan untuk mengetahui keabsahan jawaban responden
dalam kuesioner. Dimana dalam pengujian validitas dilakukan dengan
mengkorelasikan item pernyataan dengan total score. Dalam penentuan keabsahan
(valid) jawaban responden atas kuesioner, maka syarat minimum dikatakan
suatu butir pernyataan valid atau sah, apabila memiliki nilai korelasi atau nilai r 
0,30. Oleh karena itulah dalam pengujian validitas dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
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Tabel 4.9. Hasil Pengujian Validitas atas Motivasi, Beban Kerja dan Kinerja
Perawat

Variabel
Motivasi kerja (X1)

Beban kerja (X2)

Kinerja Perawat
Pelaksana (Y)

Kode
Pernyataan
X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X2.7
X2.8
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6

Corrected
Item Total
Correlation
0,758
0,580
0,621
0,478
0,658
0,435
0,812
0,849
0,863
0,815
0,702
0,817
0,734
0,821
0,843
0,684
0,575
0,611
0,600
0,659

r standar

Keterangan

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : Lampiran SPSS
Berdasarkan tabel 4.9 tentang hasil pengujian validitas mengenai motivasi
kerja dan beban kerja perawat pelaksana dengan kinerja perawat di Ruang Rawat
Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar, maka dari 3 variabel yang diteliti,
terlihat bahwa untuk variabel beban kerja dengan 5 item pernyataan yang diuji
ternyata semua item pernyataan valid, sebab semua item pernyataan memiliki
nilai korelasi yang sudah di atas 0,30. Selanjutnya hasil pengujian validitas untuk
beban kerja dengan 8 item pertanyaan yang menunjukkan bahwa semua item
pertanyaan sudah valid sebab memiliki nilai korelasi atau corrected item total
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correlation di atas dari 0,30, sedangkan untuk variabel kinerja perawat, maka
dari 6 item pernyataan yang diajukan maka semua item pertanyaan sudah valid
karena memiliki nilai korelasi di atas dari 0,30.

2) Uji Reliabilitas
Hasil uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui keandalan atau
reliabelnya item pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dengan menggunakan
program statistik SPSS versi 21, dimana apabila nilai cronbach’s alpha di atas
dari 0,60 berarti reliabel atau andal. Sedangkan apabila nilai cronbach’s alpha
dibawah 0,60 berarti tidak reliabel atau andal. Untuk lebih jelasnya variabel
motivasi kerja dan beban kerja perawat pelaksana terhadap kinerja perawat di
Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar. Hasil reliabilitas variabel
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.10. Hasil Pengujian Reliabilitas
Jumlah butir
Pertanyaan

Cronbach’s
alpha

Motivasi kerja

6

Beban kerja
Kinerja Perawat

Dimensi

Kesimpulan

0,613

Cronbach’s
alpha
standar
0,60

8

0,944

0,60

Reliabel

6

0,864

0,60

Reliabel

Reliabel

Sumber : Lampiran SPSS, 2016
Tabel 4.10 yakni hasil uji reliabilitas dari 20 item pernyataan, ternyata
setelah dilakukan pengujian maka diperoleh nilai semua item pernyataan untuk
variabel motivasi kerja, beban kerja dan kinerja perawat pelaksana sudah reliabel,
sebab memiliki nilai cronbach’s alpha di atas 0,60.
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4.1.2.4. Analisis Bivariat
Analisis regresi linear berganda adalah suatu analisis yang dilakukan untuk
mengetahui sejauh mana pengaruh motivasi dan beban kerja terhadap kinerja
perawat pelaksana di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar.
Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas, dapat disajikan hasil
olahan data komputerisasi antara motivasi kerja dan beban kerja dalam kaitannya
dengan kinerja perawat pelaksana di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia
Makassar dengan menggunakan program SPSS versi 21 dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Tabel 4.11. Pengaruh Motivasi dan Beban Kerja terhadap Kinerja Perawat
Pelaksana

Model
1

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

(Constant)
Motivasi kerja
Beban kerja

Std. Error

18.815

2.808

391

,100

-166

,052

Beta

t

Sig.

6.701

0,000

3.898

0,000

-,333 -3.182

0,002

,408

Sumber : Hasil olahan data SPSS
Berdasarkan tabel 4.11 yakni hasil olahan data SPSS mengenai regresi
antara motivasi kerja dengan beban kerja terhadap kinerja perawat pelaksana
di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar, persamaan linier
berganda dapat disajikan sebagai berikut :
Y = 18.815 + 0,408 X1 – 0,333 X2
Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat interprestasi sebagai
berikut :
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b0

= 18.815 merupakan nilai konstanta, yang artinya dengan adanya motivasi
kerja dan beban kerja, maka besarnya kinerja perawat pelaksana di
Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar sebesar 18.815%.

b1x1 = 0,408 menunjukkan bahwa bila motivasi kerja meningkat sebesar satu
satuan maka kinerja perawat pelaksana di Ruang Rawat Inap Rumah
Sakit Pelamonia Makassar sebesar 0,408%.
b2x2 = -0,333 menunjukkan bahwa bila bebankerja meningkat sebesar satu
satuan maka dapat diikuti dengan penurunan kinerja perawat pelaksana
di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia akan menurun sebesar
-0,333%.
Untuk mengetahui hubungan antara motivasi dan beban kerja perawat
pelaksanaan dengan kinerja perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit
Pelamonia Makassar dapat disajikan melalui tabel berikut ini :
Tabel 4.12. Model Summary
Model

1

R
.556a

R Square

.309

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate
.288

2.75869

a. Predictors: (Constant), Beban kerja, Motivasi Kerja
Sumber : Lampiran SPSS
Berdasarkan tabel tersebut di atas yakni hasil olahan data korelasi,
nampak koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,556, hal ini dapat diartikan
bahwa hubungan antara motivasi dan beban kerja dengan kinerja perawat
Pelaksana di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar sebesar 55,6%.
Kemudian untuk mengetahui pengaruh variabel lain aau koefisien determinasi
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R2 sebesar 0,309 atau 30,9% dipengaruhi oleh motivasi dan beban kerja,
sedangkan sisanya sebesar 69,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.

4.1.2.5. Pengujian Hipotesis
Untuk menguji pengaruh motivasi kerja dan beban kerja terhadap kinerja
perawat Pelaksana di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar maka
dapat dilakukan dua pengujian yakni uji parsial dan uji serempak.
1. Uji Serempak
Untuk menguji sejauh mana pengaruh secara bersama-sama antara
motivasi kerja dan beban kerja terhadap kinerja perawat Pelaksana di Ruang
Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar maka digunakan uji f. Dimana
dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai fhitung dengan ftabel,
apabila nilai fhitung lebih besar dari ftabel berarti memberikan pengaruh secara
serempak, selain itu dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi F
dengan α = 0,05 atau = 5%. Dimana apabila nilai F lebih kecil dari nilai standar,
maka memberikan pengaruh secara serempak.
Dari hasil perhitungan secara serempak maka diperoleh nilai fhitung
sebesar 14.318 > ftabel 3,140 serta memiliki nilai sigm 0,000 < 0,05, berarti dapat
dikatakan bahwa motivasi dan beban kerja mempunyai pengaruh secara serempak
atau bersama-sama terhadap kinerja perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit
Pelamonia Makassar.
2. Uji Parsial
Kemudian untuk menguji pengaruh masing-masing variabel yakni
motivasi kerja dan beban kerja perawat pelaksana dengan kinerja perawat di
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Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar maka dapat dilakukan
dengan membandingkan antara nilai thitung dan ttabel. Apabila nilai thitung lebih
besar dari nilai ttabel berarti memberikan pengaruh secara signifikan, selain itu
dapat dilakukan dengan melihat dari nilai sig dan nilai standar, apabila nilai
probabilitas atau sig lebih besar dari nilai standar maka variabel independent
yang diteliti berpengaruh signiifikan terhadap variabel dependent, untuk lebih
jelasnya akan disajikan beberapa uji signifikan yaitu sebagai berikut :
1. Uji Parsial untuk Motivasi Kerja (X1)
Berdasarkan hasil uji regresi antara motivasi kerja terhadap kinerja perawat
di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar maka diperoleh nilai
thitung sebesar 3,898 > ttabel = 1,669, selain itu memiliki nilai probabilitas
0,000 < dari nilai standar 0,05. Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan
antara motivasi kerja perawat pelaksana terhadap kinerja perawat di Ruang
Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar.
2. Uji Parsial untuk beban kerja (X2)
Berdasarkan hasil uji regresi antara beban kerja terhadap kinerja perawat
di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar maka diperoleh nilai
thitung sebesar -3,182 > ttabel = 1,669, selain itu memiliki nilai probabilitas
0,002 < dari nilai standar 0,05. Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan
antara beban kerja perawat pelaksana terhadap kinerja perawat di Ruang
Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar.
Dari hasil pengujian tersebut maka dapat diketahui bahwa variabel
yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja perawat pelaksana di Ruang
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Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar adalah motivsai kerja, hal ini
disebabkan karena motivasi kerja memiliki nilai beta yang terbesar jika
dibandingkan dengan variabel beban kerja.

4.2 Pembahasan
Pembahasan hasil penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh
motivasi kerja dan beban kerja dengan kinerja perawat di Rumah Sakit Pelamonia
Makassar. Dlaam melakukan penelitian khususnya pada ruang rawat inap Rumah
Sakit Pelamonia Kota Makassar dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada
67 orang perawat.
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan telah dilakukan analisis data
dapat disimpulkan bahwa secara empiris faktor yang dapat meningkatkan kinerja
perawat pada raung rawat inap di Rumah Sakit Pelamonia Kota Makassar adalah
motivasi, sedangkan beban kerja yang tinggi akan mengakibatkan kinerja perawat
rendah.
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut, akan disajikan pembahasan
hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja perawat pada Ruang Inap Rumah
Sakit Pelamonia Makassar
Hasil analisis mengenai persepsi jawaban responden mengenai
motivasi kerja yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pelamonia sudah dilakukan
cukup baik. Hal ini dapat dilihat Rumah Sakit Pelamonia telah memberikan
tambahan diluar gaji bagi tenaga perawat yang lembur dan selain itu Rumah
Sakit Pelamonia memberikan tenaga perawat yang menghasilkan prestasi
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kerja diatas rata-rata dan tenaga perawat telah mampu memotivasi diri untuk
mencapai prestasi yang diraih.
Kemudian dari hasil penelitian diperoleh bahwa secara empiris
motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja tenaga perawat. Makin
tinggi motivasi kerja yang diberikan kepada tenaga perawat maka akan
meningkatkan kinerja tenaga perawat khususnya pada Ruang Inap Rumah
Sakit Pelamonia Makassar.
Berdasarkan hasil uji regresi antara motivasi kerja terhadap kinerja
perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar maka
diperoleh nilai thitung sebesar 3,898 > t tabel = 1,669, selain itu memiliki
nilai probabilitas 0,000 < dari nilai standar 0,05. Hal ini berarti ada pengaruh
yang signifikan antara motivasi kerja perawat pelaksana terhadap kinerja
perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar.
Penelitian yang dilakukan oleh Noer (2013) yang menemukan bahwa
motivasi kerja (prestasi, pengalaman, tanggung jawab, pengembangan, gaji,
kondisi kerja, hubungan antar pribadi, Supervisi) berpengaruh terhadap knerja
perawat Stella Maris Makassar. Sedangkan Ramadhani (2015) menemukan
bahwa motivasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja perawat
pelaksana di ruangan rawat inap RSUD DR. Rasidin Padang. Sehingga dalam
penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noer
dan Ramadhani.
2. Pengaruh beban kerja terhadap kinerja tenaga perawat
Hasil analisis mengenai beban kerja oleh tenaga perawat, terlihat
bahwa beban kerja bagi tenaga perawat masih kurang baik. Hal ini disebabkan
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karena volume pekerjaan tenaga perawat diruangan terlalu banyak dan sering
kelabakan karena banyak pekerjaan yang dilakukan atau diselesaikan.
Berdasarkan hasil uji regresi antara beban kerja terhadap kinerja
perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar maka
diperoleh nilai thitung sebesar -3,182 > ttabel = 1,669, selain itu memiliki
nilai probabilitas 0,002 < dari nilai standar 0,05. Hal ini berarti ada pengaruh
yang signifikan antara beban kerja perawat pelaksana terhadap kinerja
perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar.
Kemudian dalam analisis dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa
beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tenaga perawat.
Dimana makin tinggi beban kerja yang diberikan kepada tenaga perawat
khususnya ruang rawat inap pada Rumah Sakit Pelamonia Makassar, kinerja
tenaga perawat semakin rendah. Sehingga perlu adanya perhatian pada
manajemen Rumah Sakit Pelamonia untuk memperbaiki pemberian pekerjaan
kepada tenaga perawat.
Penelitian yang dilakukan oleh Iswatun (2013) menunjukkan ada
pengaruh yang signifikan antara beban kerja dengan kinerja perawat.
Kemudian Sihotang (2011) yang menunjukkan bahwa beban kerja
berpengaruh terhadap kinerja perawat. Sedangkan Noer (2013) menunjukkan
bahwa semakin tinggi semakin baik kinerja perawat tersebut. Kesimpulan
dalam penelitian ini adalah tidak adanya hubungan beban kerja dengan kinerja
perawat. Sehingga dalam penelitian ini mendukung dari penelitian
sebelumnya dan tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Noer.

86

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN-SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil analisis secara
keseluruhan yaitu sebagai berikut :
1) Dari hasil olahan data regresi maka dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja
mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja perawat
Pelaksana di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar, dimana
semakin tinggi motivasi kerja yang diberikan kepada setiap perawat, maka
kinerja perawat akan semakin meningkat.
2) Berdasarkan hasil persamaan regresi maka diketahui bahwa beban kerja
mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap kinerja perawat
Pelaksana di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar, dimana
semakin tinggi beban kerja maka akan mempengaruhji kinerja perawat yang
bertugas di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pelamonia Makassar.
3) Dari hasil pengujian serempak maka dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja
dan beban kerja mempunyai hubungan secara serempak atau bersama-sama
terhadap kinerja perawat Pelaksana di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit
Pelamonia Makassar.
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5.2 Saran
Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan secara rinci, sehingga
dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Rumah Sakit adalah
sebagai berikut :
1) Untuk lebih meningkatkan kinerja perawat, maka disarankan untuk
meningkatkan motivasi kerja bagi para perawat yakni dengan jalan
memberikan insentif atau bonus-bonus bagi perawat, sehingga perawat
termotivasi untuk lebih meningkatkan kinerja kerjanya.
2) Disarankan kepada Pihak Rumah Sakit khusus di Ruang Rawat Inap agar
menambah jumlah perawat yang bertugas di ruang rawat inap rumah Sakit
Pelamonia Makassar, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi beban kerja yang
tinggi bagi setiap perawat.
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