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PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 

 Menurut WHO (World Health Organization), 

rumah sakit adalah bagian integral dari suatu 

organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi 

menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), 

penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan 

penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit 

juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga 

kesehatan dan pusat penelitian medik. 

Berdasarkan undang-undang No. 44 Tahun 2009 

tentang rumah sakit, yang dimaksudkan dengan 

rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan 

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 

darurat. 

Rumah sakit membagi sifat kelembagaan 

menjadi lembaga profit dan nonprofit (nirlaba). 

 Menurut Trisnantoro (2005 : 105) ada 3 (tiga) jenis 

rumah sakit yaitu swasta forprofit, swasta nonprofit, 

dan rumah sakit pemerintah yang tentunya 

nonprofit.  Indonesia menggolongkan rumah sakit 
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menjadi rumah sakit pemerintah (termasuk rumah 

sakit militer) dan rumah sakit swasta.  Rumah sakit 

swasta tidak dibedakan antara rumah sakit for profit 

(mencari laba) dan nonprofit (nirlaba). Menurut 

Trisnantoro (2004 : 8) menyatakan, ”Ada dua jenis 

rumah sakit pemerintah, yaitu rumah sakit milik 

pemerintah pusat (Rumah Sakit Umum Pusat atau 

RSUP) dan rumah sakit milik pemerintah propinsi 

dan kabupaten atau kota (Rumah Sakit Umum 

Daerah atau RSUD). Rumah sakit pemerintah pusat 

mengacu pada Departemen Kesehatan (Depkes), 

sementara rumah sakit pemerintah propinsi dan 

kabupaten atau kota mengacu pada stakeholder  

utamanya yaitu pimpinan daerah dan lembaga 

perwakilan masyarakat daerah. 

Perawat merupakan tenaga profesional yang 

perannya tidak dapat dipisahkan dari semua bentuk 

pelayanan rumah sakit. Peran ini disebabkan karena 

tugas perawat mengharuskan kontak paling lama 

dengan pasien. Perawat rumah sakit di dominasi 

sebagian besar oleh tenaga kerja wanita.  

Keterlibatan wanita yang sudah terlihat namun 

secara jelas belum diakui di Indonesia membawa 

dampak terhadap peranan perempuan dalam 

kehidupan keluarga. 
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Menurut hasil penelitian sebagaimana 

dikemukakan oleh  Aryee ( 1999) bahwa wanita ingin 

tetap bekerja, karena pekerjaan memberikan banyak 

arti bagi diri yaitu mulai dari dukungan finansial, 

mengembangkan pengetahuan dan wawasan, 

memungkinkan aktualisasi kemampuan, 

memberikan kebanggaan diri dan kemandirian 

(meskipun penghasilan suami mencukupi).  Selain 

itu, melalui pekerjaan memungkinkan subyek 

mengaktualisasikan aspirasi pribadi lain yang 

mendasar (seperti) memberi rasa “berarti” sebagai 

pribadi.  Keterlibatan dalam berbagai peran ini dapat 

memberikan keuntungan psiko sosial, seperti 

peningkatan kepercayaan diri, moral, serta 

kebahagiaan. Akan tetapi, kesulitan dalam 

memenuhi tuntutan pekerjaan dan keluarga yang 

sering kali bertentangan juga dapat menyebabkan 

terjadinya konflik pekerjaan dan keluarga (Bedeian,  

1983).. Bagi wanita yang sudah bekerja sejak 

sebelum menikah karena dilandasi oleh kebutuhan 

aktualisasi diri yang tinggi, maka cenderung kembali 

bekerja setelah menikah dan mempunyai anak. Ada 

juga diantara para wanita yang lebih senang hanya 

berperan menjadi ibu rumah tangga, namun 

keadaan ternyata menuntut untuk bekerja demi 

menyokong keuangan keluarga. 
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Dalam menyelesaikan tugas-tugas terdapat 

gangguan atau masalah-masalah yang berhubungan 

dengan faktor psikologis dalam diri wanita tersebut, 

misalnya wanita itu merasa bersalah telah 

meninggalkan keluarganya untuk bekerja, tertekan 

karena terbatasnya waktu dan beban pekerjaan 

terlalu banyak serta situasi kerja yang kurang 

menyenangkan. Konflik pekerjaan dan keluarga ini 

dapat mempengaruhi kinerja wanita tersebut 

ditempatnya bekerja. 

Adanya konflik peran ini bisa menurunkan 

kinerja karyawan, sementara menurunnya kinerja 

karyawan bisa memberi dampak pada meningkatnya 

keinginan untuk keluar, meningkatnya absensi, dan 

menurunya komitmen organisasi (Boles et al, 2001). 

Jadi hal ini merupakan keadaan yang berbahaya 

bagi organisasi, karena bisa menyebabkan 

pelaksanaan pekerjaan terganggu yang akhirnya 

bisa menurunya kinerja organisasi. Ini merupakan 

salah satu hal yang harus diperhatikan perusahaan 

dalam mengelola sumber daya manusia untuk dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja 

(Nurhayati, 2000). 

Faktor lainnya yang dianggap dapat 

mempengaruhi kinerja adalah stres kerja. Menurut 

Gitosudarmo dan Suditta (1997), stres mempunyai 

dampak positif dan negatif. Dampak positif stres 
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pada tingkat rendah sampai pada tingkat moderat 

bersifat fungsional dalam arti berperan sebagai 

pendorong peningkatan kinerja pegawai, sedangkan 

pada tingkat negatif stres pada tingkat yang tinggi 

adalah penurunan pada kinerja karyawan yang 

drastis.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

penelitian ini dilakukan di lingkungan pelayanan 

kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah salatiga, 

Adapun berdasarkan studi pendahuluan terhadap 

beberapa narasumber diperoleh informasi bahwa 

turn-over karyawan di RSUD Salatiga, terutama 

tenaga paramedis perawat yang disebabkan adanya 

pergantian pimpinan, terlambatnya penerimaan 

tunjangan jasa medik/insentif, pemberlakuan rotasi, 

alasan keluarga (mengikuti suami) dan beban kerja 

yang berat/stres yang berkaitan dengan perannya 

sebagai perawat.  

Menurut Tim Manajemen Pendidikan 

Kedokteran dan Kesehatan, UGM.  RSUD Salatiga  

sejak bulan Februari 2012  memperoleh predikat 

sebagai RS Pendidikan tipe B. Dimana  Rumah Sakit 

Pendidikan yang merupakan  rumah sakit yang 

menyelenggarakan dan atau digunakan untuk 

pelayanan, pendidikan, dan penelitian secara 

terpadu baik dalam kedokteran dan pendidikan 

berkelanjutan.  
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Dengan tujuan : 

a) Terwujudnya RSUD Kota Salatiga sebagai unti 

pelayanan kesehatan kelas B Pendidikan yang 

memenuhi standar fisik, peralatan medis, tehnik 

dan administrasi manajemen 

b) Terwujudnya pelayanan prima (exellent service) di 

Rumah Sakit 

c) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia 

d) Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan du 

Rumah Sakit 

e) Tersedianya eviden base dengan menerapkan 

sistem informasi manajemen Rumah Sakit lebih 

bermutu sehingga dapat mendukung pelayanan 

f) Meningkatnya pelaksanaan sistem reward and 

punishment dalam rangka mewujudkan kinerja 

Rumah Sakit dan kesejahteraan karyawan. 

RSUD Salatiga sebagai Rumah Sakit 

Pendidikan pasti membutuhkan tenaga-tenaga yang 

trampil dan profesional di bidangnya seperti tenaga 

perawat dimana salah satu fungsi Pendidikan dan 

Pelatihan Rumah Sakit adalah  Pendidikan dan/atau 

pelatihan profesi kesehatan. Yang mencakup dokter, 

apoteker, perawat, personel rekam medik, ahli gizi, 

teknis sinar-X, laboran dan administrator rumah 

sakit. Maka  pelayanan keperawatan sebagai salah 

satu bagian dari pelayanan utama di rumah sakit 
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yang memiliki dampak signifikan terhadap kualitas 

layanan rumah sakit. 

Tenaga perawat dalam beberapa tahun terakhir 

ini mengalami turnover yang signifikan. Hal tersebut 

yang menjadi permasalahan dalam pelayanan 

keperawatan terhadap pasien, jumlah sumber daya 

manusia terbatas (tenaga perawat) sehingga 

dilakukan perekrutan tenaga medis. 

Turnover pegawai akan menjadi ancaman jika 

tidak di antisipasi oleh pihak manajemen rumah 

sakit. Antisipasi tersebut berupa pemberian 

kompensasi antara lain tunjangan insentif atau jasa 

medik yang selama ini belum diterapkan secara 

maksimal telah menimbulkan keresahan dan 

kekecewaan pada masing-masing pegawai. 

Dibawah ini adalah data turn-over pegawai 

RSUD Salatiga yang cukup tinggi dari tahun 2010 

hingga tahun 2012 
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Tabel 1.1  

Data  Turn-over Tenaga Perawat dari 2010-

2012 

RSUD Salatiga 

 
 

 

Bul

an 

Tahun 2010 

 

Tahun 2011 Tahun 2012 

 Ma      Keluar 

suk        

 

 Ma        Keluar 

suk              

Ma      Keluar 

suk            

Jan

Des 

 20        13       18          15   17       20 

    

Jml  20        13   18          15  17        20  

% 41.8%  27.2     37.6%        31.4             35.5%   41,8    

Sumber : Data dari RSUD Salatiga 

 
Konflik peran inilah yang mesti diperhatikan 

sebagai faktor pembentuk terjadinya stress di tempat 

kerja, meskipun ada faktor dari luar organisasi 

seharusnya organisasi juga memperhatikan hal ini. 

Karena pengaruh terhadap anggota yang bekerja 

dalam organisasi tersebut meningkatkan pekerjaan 

yang dilakukan perawat memicu stress, karena 

perawat berhubungan langsung dengan dengan 
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tekanan dari supervisor (kepala ruang, harus mampu 

menangani keluhan pasien dan keluarganya, 

menghadapi pasien dalam kegawatan, perawat juga 

dituntut melaksanakan standar pelayanan prima, 

sikap menjadi patner dokter dalam setiap kasus (baik 

penyakit menular maupun tidak menular) dan 

melaksanakan advise dokter setiap saat. 

Stress kerja tidak hanya berpengaruh pada 

individu, namun juga terhadap biaya organisasi dan 

industri. Begitu besar dampak dari stress kerja, oleh 

para ahli perilaku organisasi telah dinyatakan 

sebagai agen penyebab dari berbagai masalah fisik, 

mental, bahkan output organisasi (Yun Iswanto, 

1999 dan Gabriel & Marjo, 2001). Berbagai alasan 

tersebut cukup relevan menjadi pendukung 

penelitian ini untuk dilakukan. 

Kesuksesan dari kinerja perusahaan bisa 

dilihat dari kinerja yang dicapai oleh karyawannya 

oleh sebab itu perusahaan menuntut agar para 

karyawannya mampu menampilkan kinerja yang 

optimal karena baik buruknya kinerja yang dicapai 

oleh karyawan akan berpengaruh pada kinerja dan 

keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. 

Kinerja seorang perawat dapat dilihat dari 

mutu asuhan keperawatan yang diberikan pada 

pasien. Pada dasarnya yang dijadikan acuan dalam 

menilai kualitas pelayanan keperawatan adalah 
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dengan menggunakan standar praktek keperawatan. 

Tenaga perawat merupakan tenaga yang paling 

banyak dan paling lama kontak dengan pasien, maka 

kinerja perawat harus selalu ditingkatkan dalam 

pemberian asuhan keperawatan. Asuhan 

keperawatan adalah suatu proses atau kegiatan 

praktek keperawatan yang diberikan oleh perawat 

pada pasien diberbagai tatanan pelayanan kesehatan 

dengan menggunakan proses 

keperawatan,berpedoman pada standar keperawatan 

dalam lingkup wewenang serta tanggung jawab 

keperawatan. Agar nantinya didapatkan mutu 

pelayanan yang baik serta pasien merasa puas 

terhadap kinerja perawat. 

Permasalahan mengenai kinerja merupakan 

permasalahan yang akan selalu dihadapi oleh pihak 

manajemen perusahaan, karena itu manajemen 

perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan tersebut akan membuat 

manajemen perusahaan dapat mengambil berbagai 

kebijakan yang diperlukan sehingga dapat 

meningkatkan kinerja karyawannya agar dapat 

sesuai dengan harapan perusahaan. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya 

yaitu: pendidikan dan latihan, disiplin, sikap dan 

aktifitas kerja, penghasilan, jaminan sosial, 

lingkungan kerja serta kebutuhan untuk berprestasi. 
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Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap 

karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

diberikan kepadanya, sehingga hasil akhirnya adalah 

kinerja karyawan itu sendiri, apakah baik atau 

buruk buat diri karyawan 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada  pengaruh konflik pekerjaan-

keluarga terhadap kinerja perawat wanita? 

2. Apakah ada pengaruh stres kerja terhadap 

kinerja perawat wanita? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan 

identifikasi masalah yang telah diungkapkan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah: 

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah  konflik 

pekerjaan-keluarga berpengaruh terhadap kinerja 

perawat wanita. 

2. Untuk menguji dan menganalisis apakah  stres 

kerja berpengaruh terhadap kinerja  perawat 

wanita  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari 

hasil penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Bagi Akademisi  

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

sumbangsih sebagai referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya. 

2. Bagi  Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk  

memberikan masukan bagi pihak rumah sakit 

tentang upaya yang tepat dalam mengurangi 

tingkat konflik peran ganda perawat wanita dan 

stres kerja guna peningkatan kinerja karyawan. 

 

 



 

 

  


