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Setiap individu pasti memiliki dorongan dalam diri atau motivasi 

untuk dapat melakukan suatu pekerjaan dengan senang hati (Özpehlivan & 

Acar, 2015). Ketika seseorang bekerja tanpa motivasi, pekerjaan yang di 

lakukan akan terasa melelahkan, malas untuk dikerjakan, tidak ada 

kedisiplinan, dan rendahnya rasa tanggung jawab terhadap apa yang 

dikerjakan (Hajdukova dkk, 2015). Motivasi merupakan rangsangan atau 

dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan pekerjaannya secara sadar,  

optimal, dan penuh tanggung jawab demi mencapai target yang telah 

ditetapkan (Cong dan Van, 2013). Motivasi merupakan salah satu hal 

terpenting dalam membangun kepuasan kerja, pengembangan profesionalitas, 

dan kondisi kerja yang baik (Anoraga, 2009; Badeni, 2013). 

Motivasi yang bagus sangat berkaitan dengan kepuasan kerja 

karyawan dalam suatu perusahaan (Kreitner & Kinicki, 2010). Tingkat 

kepuasan karyawan yang tinggi dapat menghasilkan output yang berkualitas, 

terjaminnya keamanan informasi perusahaan, mengurangi fluktuasi tenaga 

kerja dan mengurangi biaya pelatihan tenaga kerja baru, serta mempengaruhi 

pendapatan maksimal menggunakan tenaga kerja terlatih yang sudah ada 

(Gupta, 2013; Lu, Chia-Juet al., 2013; Myskova, 2011). Indeks kepuasan kerja 

tidak hanya untuk mengukur kepuasan kerja di perusahaan, namun juga 

digunakan untuk mengukur kepuasan kerja staf medis di suatu instansi 

kesehatan. Perawat merupakan staf medis garis depan yang memberikan 

perawatan kepada pasien dengan berbagai kondisi pasien. Tingkat kepuasan 
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kerja tenaga medis khususnya perawat, harus diperhatikan baik dalam 

memenuhi tuntutan mereka yang wajar seperti, memastikan memereka 

memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan tidur, memiliki gajih yang 

layak, kesempatan untuk peningkatan skill dan pengetahuan mereka seperti 

memfasilitasi pelatihan, dan pendidikan mereka (Yu et al., 2020). Indeks  

kepuasan perawat yang tinggi berhubungan erat dengan keberhasilan 

managemen instansi kesehatan tersebut dalam memberikan motivasi kepada 

tenaga medis khususnya perawat (Toode, 2015; Adjei, Emmanuel dan Forster, 

2016; Onyango, 2016). 

Beberapa penelitian yang dilakukan di RSUD Tegalrejo Semarang, RSUP 

Dr.M. Djamil Padang, RS Tingkat III Ambon, dan Rumah Sakit Jiwa Bali 

menunjukkan bahwa, kurang lebih 64,29% perawat memiliki indeks kepuasan 

kerja yang rendah karena motivasi yang kurang (Wuryanto, 2010; Mulyono, 

Hamzah dan Abdullah, 2014; Budiawan, 2015). Penelitian lain menunjukkan 

bahwa 50% perawat memiliki indeks kepuasan kerja yang rendah, karna 

lingkungan kerja yang kurang baik (Transyah, 2012). Temuan lainnya 

menunjukkan bahwa indeks kepuasan kerja perawat semakin berpengaruh 

dengan adanya pandemic covid-19 saat ini. Hal ini dikarenakan beban kerja 

perawat yang semakin meningkat, karena sekitar 86% dari waktu perawat lebih 

banyak dihabiskan kontak dengan pasien dibandingkan dokter 73% dan staf 

medis lainnya sekitar 78% (Rosa et al., 2020). Lamanya waktu yang dihabiskan 

oleh perawat bersama pasien ini berdampak pada banyaknya tenaga perawat  

yang mengalami kelelahan (job burnout)dan beresiko tinggi tertular atau 

menularkan virus Covid-19 kepada orang lain dan keluarga mereka(Rosa et al., 

2020; Ancheta, 2021). Semakin tinggi aktivitas perawat berdampak pada pemicu 

stress kerja, suasana hati buruk, dan lekas marah (Atmojo at al., 2020). Perubahan 

psikologis ini dapat berdampak pada pelayanan yang diberikan oleh perawat 

kepada pasien yang sedang melakukan perawatan kesehatan (Lai et al., 2020).
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Puskesmas merupakan pusat penyelenggara dan pelayanan kesehatan  

masyarakat terdepan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

memberikan kepuasan kapada pasiennya (Murasidi, 2018). Munculnya rasa 

kesenjangan antara harapan pasien dengan kinerja perawat yang saat menggunakan 

pelayanan kesehatan merupakan salah satu indicator munculnya ketidakpuasan 

pasien terhadap pelayanan yang diberikan (Astari dkk, 2021). Upaya peningkatan 

kualitas kerja perawat dalam memberikan pelayanan ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan; assurance atau jaminan, kemampuan, keterampilan petugas dalam 

memberikan pelayanan; dan empati atau perhatian pribadi petugas kepada para 

pelanggan. Tujuan dari peneitian ini meningkatkan kualitas kerja perawat dalam 

memberikan pelayanan kerja. 
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