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1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 

 Perawat merupakan sumber daya manusia dengan jumlah terbesar di suatu 
rumah sakit. Keberadaan perawat yang bertugas selama 24 jam melayani pasien, serta 
jumlah perawat yang mendominasi tenaga kesehatan di rumah sakit, yaitu berkisar 
40–60% (Swansburg 2000 dalam Suroso 2011), menjadi faktor yang memengaruhi 
mutu pelayanan rumah sakit. Tenaga keperawatan merupakan tolok ukur yang dapat 
menggambarkan mutu pelayanan kesehatan di suatu rumah sakit (Nursalam 2002 
dalam Isesreni 2009). Perawat merupakan profesi tenaga kesehatan yang dituntut 
bekerja secara profesional dalam merawat pasien. Undang-undang (UU) nomor 23 
tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 32 ayat (4) menyebutkan bahwa pelaksanaan 
pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan, 
hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan 
kewenangan untuk itu (Pemerintah Republik Indonesia 1992). 

Dibandingkan tenaga kesehatan lainnya, perawat merupakan petugas kesehatan 
yang secara intens berhubungan langsung dengan pasien dalam proses pengobatan dan 
pemulihan kesehatan mereka. Menurut Pengurus Pusat PPNI (2005), bahwa tanggung 
jawab perawat yang sangat mendasar adalah meningkatkan kesehatan, mencegah 
penyakit, memulihkan dan mengurangi penderitaan pasien. Tanggung jawab ini 
bersifat universal. 

Tenaga perawat dalam suatu rumah sakit dituntut dapat bekerja secara 
profesional dan mempunyai kinerja yang baik. Kinerja dihasilkan dari karyawan yang 
mempunyai motivasi. Menurut Arep dan Tanjung (2003) motivasi bermanfaat untuk 
menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas kerja meningkat. Penelitian Buheli 
(2010) menyatakan bahwa motivasi merupakan faktor yang paling kuat pengaruhnya 
terhadap kinerja perawat. Motivasi kerja timbul karena ada sesuatu yang ingin dicapai 
oleh seorang karyawan.  Menurut Mangkuprawira (2008), motivasi merupakan 
dorongan yang membuat karyawan melakukan sesuatu dengan cara dan untuk 
mencapai tujuan tertentu. Demikian pula dengan karyawan yang berprofesi sebagai 
perawat, mereka bekerja melayani dan merawat pasien, karena mempunyai motivasi 
yang mendorongnya melakukan hal tersebut di klinik atau suatu rumah sakit, termasuk 
perawat di Rumah Sakit (RS) Dhuafa.  

RS Dhuafa yang didirikan Yayasan Dhuafa, mulai beroperasi sejak pertengahan 
tahun 2012, merupakan rumah sakit yang dikhususkan untuk merawat dan mengobati 
kaum miskin atau tidak mampu dengan sistem kepesertaan atau keanggotaan. Pasien 
miskin atau tidak mampu yang berobat dan dirawat di RS Dhuafa tidak membayar 
karena biaya pengobatan pasien telah ditanggung oleh donatur yang membayar zakat, 
infak, dan sodakhoh.  RS Dhuafa yang sejak awal didirikan sebagai rumah sakit yang 
bergerak di bidang sosial memposisikan diri sebagai mitra pemerintah dalam 
mendukung program pemerintah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Indonesia, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu.  

Sejak tanggal 1 Januari 2014 Pemerintah memberlakukan Sistem Jaminan 
Kesehatan Nasional (SJKN) yang merupakan program asuransi sosial yang 
pengelolaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan. Sebagai mitra kesehatan pemerintah, RS Dhuafa menjadi provider BPJS 
Kesehatan, dengan mengkhususkan menyediakan pelayanan perawatan kesehatan 
kelas tiga. Ruang rawat kelas tiga merupakan kelas perawatan yang disediakan bagi 
pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah. Pemberlakuan SKJN 
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menjadikan RS Dhuafa selain sebagai rumah sakit sosial, juga menjadi rumah sakit 
asuransi sosial. 

Sebagai rumah sakit yang harus memberikan pelayanan terbaik bagi pasiennya, 
RS Dhuafa masih kesulitan memenuhi jumlah tenaga perawat sesuai kebutuhan. 
Perbandingan tempat tidur pasien dan tenaga perawat masih belum sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Saat ini RS Dhuafa mempunyai 
57 buah tempat tidur, sedangkan tenaga perawat yang ada berjumlah sekitar 70 orang, 
atau secara rasio masih sekitar 1 : 1, sedangkan pemerintah telah mengatur melalui  
Permenkes bahwa perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2 : 3 
dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di rumah sakit 
(Pemerintah Republik Indonesia 2010). Kekurangan terjadi tidak saja dari kuantitas 
tapi juga minimnya lamaran perawat yang mempunyai pengalaman kerja sesuai 
kualifikasi yang diperlukan. Pelamar didominasi oleh perawat fresh graduate, 
sehingga untuk memenuhi kebutuhan tenaga perawat, rumah sakit terpaksa merekuit 
perawat usia muda dan tanpa pengalaman kerja. Manajemen rumah sakit menguatkan 
sistem learning by doing dengan bimbingan perawat berpengalaman yang ada.  

Selain kesulitan memenuhi kuantitas dan mutu perawat sesuai yang dibutuhkan,  
permasalahan lainnya adalah terjadi turnover yang cukup tinggi dari perawat-perawat 
yang telah terekruit. Berdasarkan data yang ada tingkat turnover perawat selama 
periode Januari–Desember 2013 sebesar 13%. Tingkat turnover tersebut dinilai cukup 
tinggi karena menurut Gillis (1994) dalam Aryanto (2011), keluarnya perawat dari 
rumah sakit dikatakan normal berkisar antara 5-10% per tahun, dikatakan tinggi 
apabila lebih dari 10%. Jika dibandingkan dengan tenaga non kesehatan maupun 
tenaga kesehatan lainnya, tingkat turnover-nya relatif kecil yaitu 5% bahkan ada yang 
0%, maka tingkat turnover tenaga perawat di RS Dhuafa tersebut adalah yang 
tertinggi.  

Kekurangan tenaga perawat dalam melayani pasien dapat berdampak terhadap 
kelelahan kerja, memengaruhi motivasi, kenyamanan dan kepuasan kerja hingga 
pengunduran diri. Jika turnover tidak segera ditekan dikhawatirkan dapat mengganggu 
pelayanan terhadap pasien, dan menjadi permasalahan bagi rumah sakit secara 
keseluruhan. Setiap rumah sakit berkepentingan mempertahankan staf perawat 
berpengalaman untuk menjamin kelangsungan mutu perawatan dan keselamatan 
pasien, serta menjadi prioritas bagi banyak penyedia layanan kesehatan. Jika tingkat 
perputaran karyawan terlalu besar atau melibatkan pekerja yang berharga, maka dapat 
menjadi faktor pengganggu yang menghalangi efektivitas organisasi (Robbins dan 
Judge 2008).  

Faktor yang turut menyumbang timbulnya tingkat turnover pegawai yang tinggi 
adalah ketidakpuasan pegawai. Kepuasan kerja berpengaruh pada produktifitas 
karyawan dan keinginan tetap bekerja. Semakin besar kepuasan kerja ternyata diikuti 
oleh semakin lemah niat keluar. Ini menandakan bahwa kepuasan kerja mampu 
menyurutkan niat keluar (Sumarto 2009). Hal tersebut juga didukung oleh hasil 
penelitian Randhawa (2007), semakin tingi kepuasan kerja menurunkan niat untuk 
keluar dari pekerjaan. Kepuasan karyawan dapat membantu dalam memaksimalkan 
profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang melalui empat cara, karena  karyawan 
yang puas cenderung; bekerja dengan mutu yang lebih tinggi, bekerja dengan lebih 
produktif, bertahan lebih lama dalam perusahaan, dan dapat menciptakan pelanggan 
yang puas (Kuswadi 2004). Organisasi yang mempunyai karyawan yang lebih puas 
cenderung lebih efektif bila dibandingkan organisasi yang mempunyai karyawan yang 
kurang puas (Robbins dan Judge 2008).  

Ketidakpuasan kerja dapat terjadi sebagai akibat dari tidak terpenuhinya 
kebutuhan, harapan atau tujuan yang menjadi motivasi karyawan, hingga akhirnya 
dapat menimbulkan niat untuk berhenti bekerja (turnover intensions). Kepuasan kerja 
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dan turnover menjadi indikator terpenuhi atau tidaknya motivasi karyawan. Menurut 
Newstrom (2011) dalam Wibowo (2013), indikator motivasi adalah engagement, 
commitment, satisfaction, dan turnover.  

Selain faktor ketidakpuasan, turnover banyak dilakukan karyawan yang berusia 
muda dengan masa kerja terbatas, mereka seringkali kurang terikat terhadap 
organisasi, dan memandang pekerjaan mereka tidak terjamin, sehingga cenderung 
mencari pekerjaan (tempat) lain. Sebagian besar perawat masih muda usia dengan 
masa kerja singkat (belum lama bekerja), menyebabkan komitmen rendah sehingga 
turnover intentions yang tinggi (Lusiati dan Supriyanto 2013). 

Umumnya timbulnya turnover diawali dengan adanya turnover intentions  (niat 
untuk keluar) dari karyawan. Faktor kepuasan kerja menjadi faktor yang paling 
memengaruhi kecenderungan dan keputusan karyawan untuk keluar dari tempat 
kerjanya. Menurut Rageb, Abd-El-Salam, El-Samadicy, Farid (2013), kepuasan kerja 
memiliki dampak yang lebih besar terhadap turnover intentions, dibandingkan dengan 
kinerja pekerjaan atau komitmen organisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, 
penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor turnover intentions dari para 
perawat, dengan harapan ditemukan solusi untuk dapat menekan terjadinya perilaku 
turnover perawat di RS Dhuafa. 

  
 

Perumusan Masalah 
 
Salah satu ukuran keberhasilan pelayanan rumah sakit adalah rendahnya angka 

turnover tenaga perawat, karena hal tersebut menyangkut kelanjutan pelayanan yang 
dirasakan oleh pasien. Namun yang terjadi di RS Dhuafa adalah tingkat turnover 
tenaga perawat  mencapai di atas 10% selama periode tahun 2013, dan hal tersebut 
dinilai cukup tinggi. Umumnya perilaku turnover diawali karena adanya niat untuk 
keluar atau turnover intentions dari tempat kerja.  

Banyak faktor perawat yang memicu timbulnya turnover intentions, antara lain 
karena mayoritas tenaga perawat yang ada relatif berusia muda,  mempunyai masa 
kerja yang relatif singkat, serta rendahnya tingkat kepuasan kerja. Sebagai upaya 
menekan tingkat turnover perlu dilakukan pengkajian dengan mendeteksi turnover 
intentions pada karyawan yang masih bekerja. Berdasarkan latar belakang di atas, 
maka masalah penelitian yang akan dikaji adalah: 
1. Bagaimana hubungan  antara motivasi dan kepuasan kerja perawat di RS Dhuafa?  
2. Bagaimana hubungan antara kepuasan kerja dan turnover intentions pada perawat 

di RS Dhuafa? 
 
 

Tujuan Penelitian 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mencoba mengkaji berdasarkan permasalahan 

yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:  
1. Menganalisis hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja perawat di RS Dhuafa. 
2. Menganalisis  hubungan antara kepuasan kerja dengan turnover intentions pada 

perawat di RS Dhuafa. 
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Manfaat Penelitian 
 
 Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak terkait 

yaitu : 
1. Bagi Manajemen RS Dhuafa, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar 

pertimbangan dalam mengambil kebijakan di masa yang akan datang dalam 
menekan tingkat turnover  setelah mengetahui faktor-faktor yang memicu turnover 
intenstions dari para perawat. 

2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana menuangkan pemikiran 
berdasarkan pembelajaran yang telah diperoleh selama menjalani pendidikan S2 di 
IPB. 

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 
selanjutnya yang dilakukan terkait pengelolaan sumber daya manusia pada 
umumnya dan tenaga perawat pada khususnya. 
.  
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 
Penelitian ini dibatasi hanya untuk menganalisis faktor-faktor turnover 

intentions dari perawat di RS Dhuafa sebagai upaya untuk dapat menekan terjadinya 
turnover sekaligus meningkatkan kinerja mereka. Banyak faktor yang memengaruhi 
timbulnya  turnover intentions, namun pada penelitian ini mengkaji faktor motivasi 
dengan kepuasan kerja sebagai peubah intervening hubungannya dengan turnover 
intentions pada perawat RS Dhuafa. 
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