BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian
4.1.1. Sejarah Singkat RSJD dr. Amino Gondohutomo Provinsi
Jawa Tengah
Rumah sakit jiwa ini pertama kali berdiri pada tahun 1814 di Jl. Sompok
Semarang, sebagai tempat penampungan bagi pasien psikotik akut. Tahun 1912
dipindah ke gedung tua yang dibangun kurang lebih pada tahun 1878 di Jl.
Cendrawasih, Tawang dengan nama Doorgangshuizen Tawang. Kemudian pada
tanggal 21 Januari 1928 Doorgangshuizen Tawang berubah status menjadi Rumah
Sakit Jiwa Pusat Semarang (Kranzinnigenggestichten). Menerima perawatan
pasien-pasien psikotik mulai tanggal 2 Februari 1928. Tanggal tersebut kemudian
ditetapkan sebagai hari jadi Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang. Pada tanggal 4
Oktober 1986 seluruh kegiatan Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang dipindahkan ke
gedung baru di Jl. Brigjen Sudiarto No. 347 Semarang. Tanggal 9 Oktober 2001
Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang berubah nama menjadi Rumah Sakit Jiwa
Pusat dr. Amino Gondohutomo Semarang. dr. Amino Gondohutomo adalah nama
psikiater pertama di Indonesia kelahiran Surakarta, Jawa Tengah. Tanggal 1 Januari
2002.
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Rumah Sakit Jiwa Pusat dr. Amino Gondohutomo Semarang berubah menjadi
Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang Provinsi Jawa
Tengah sesuai dengan SK Gubernur No 440/09/2002, Februari 2002. (Pravijanti,
2018)
4.1.2. Falsafah, Visi, Misi, dan Motto
Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang memiliki
falsafah, visi,misi, motto dan budaya kerja sebagai berikut:
Tabel 4.1. Falsafah, Visi, Misi, dan Motto
Falsafah
a. Pelayanan
terbaik adalah
budaya kami
b. Kepuasan
pelanggan adalah
tujuan utama
c. Bekerja adalah
ibadah dan
menjaga amanah

Visi

Misi

Menuju

a. Melaksanakan dan

pelayanan

mengembangkan
pelayanan
kesehatan jiwa
paripurna.
b. Meningkatkan
sarana, prasarana,
dan teknologi
pelayanan.
c. Meningkatkan
profesionalisme
Sumber daya
manusia.
d. Meningkatkan
peran serta
masyarakat di
bidang kesehatan
jiwa.

kesehatan jiwa
paripurna yang
bermutu

Motto
Aman,
Professional,
Inovatif, dan
Kebersamaan

Sumber: RSJD Dr. Amino Gondohutomo (2019)
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4.1.3. Sarana dan Fasilitas RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi
Jawa Tengah
Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo luasnya 60.000 m2.
Sarana dan fasilitas yang ada di rumah sakit jiwa ini adalah:
a.

Masjid Baitus Sakinah

b.

Instalasi rehabiitasi meliputi: Day Care, kegiatan menyulam, kerajinan,
melukis dan kesenian.

c.

Gedung yang ada di rumah sakit ini yaitu: Gedung administrasi, gedung
auditorium, gedung pelayanan, gedung perawatn, gedung rehabilitasi, gedung
diklat, gedung asrama, gedung penunjang, mess perawat, rumah dinas, kamar
jenazah.

d.

Fasilitas pelayanan yang ada di RSJD Dr. Amino Gondohutomo adalah:


Instalasi Gawat Darurat Jiwa dan Umum 24 Jam



Instalasi Rawat Jalan
Instalasi Rawat Jalan terdiri dari:
Poliklinik spesialis jiwa, klinik anak dan remaja, klinik dewasa, klinik
psikogeriatri, klinik napza, klinik psikoterapi, klinik Spesialis saraf, klinik
gigi, klinik psikologi, Electro Convulsive Therapy (ECT) klinik fisioterapi,
rehabilitasi medik dan mental, dan klinik/ konsultasi Gizi

e.

Fasilitas rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo
diantaranya:
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Tabel 4.2 Fasilitas Rawat Inap RSJD Dr. Amino Gondohutomo
Ruang VIP A









1
bed
(kamar
lebih luas,
interior
mewah)
Bed
set
cabinet
Sofa santai
Kamar
mandi
dalam
TV bersama
Dokter
pilihan
spesialis
AC

Ruang VIP B








1 atau 2
bed
Bed
set
cabinet
Sofa
tunggu
Kamar
mandi
dalam
TV
bersama
Dokter
pilihan
spesialis
AC

Ruang Kelas I






3 bed
Kamar
mandi
dalam
TV
dan
tape
recorder
bersama
Kipas
angin

Ruang Kelas
II






4 bed
Kamar
mandi luar
TV
dan
tape
recorder
bersama
Kipas
angin

Ruang Kelas
III






7 – 10 bed
Kamar
mandi luar
TV
dan
tape
recorder
bersama
Kipas
angin

Sumber: RSJD Dr. Amino Gondohutomo, 2019
f.

Rendiklitbang di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo di
antaranya adalah:
1) Tempat pendidikan dan magang unuk profesi kedokteran, psikologi,
keperawatan, kesehatan, dan pendidikan lainnya.
2) Tempat penelitian bagi profesi kedokteran, psikologi, keperawatan,
kesehatan dan pendidikan lainnya.
3) Mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi maupun institusi
pendidikan/pelayanan
4) Perencanaan dan pengembangan, monitoring dan evaluasi Rumah Sakit.
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4.1.4. Struktur Organisasi RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi
Jawa Tengah
Struktur organisasi Rumah Sakit Jiwa dr. Amino Gondohutomo Semarang
disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2006,
tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi
Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa
Tengah.Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang
berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2006, tentang
penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Jiwa dr. Amino
Gondohutomo Semarang dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa
Tengah, telah dilantik pejabat-pejabat

struktural dengan kedudukannya

(Ramadhani, 2013). Struktur yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino
Gondohutomo adalah:
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Sumber: Data primer diolah, 2019
Gambar 4.1 Struktur Organisasi RSJD Dr. Amino Gondohutomo
Provinsi Jawa Tengah
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Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka dapat diuraikan tugas dan
tanggung jawab pada setiap bagian di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi
Jawa Tengah: (Antika, 2017)
1. Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo
Mempunyai

tugas

memimpin

pelaksanaan

tugas

dalam

rangka

menyelenggarakan pelayanan rumah sakit, khususnya usaha pelayanan
kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, peningkatan, pencegahan,
pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan diklat tenaga kesehatan.
Tanggung Jawab:


Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan rumah sakit.



Pelayanan Penunjang dalam menyelanggarakan pemerintahan
daerah di bidang pelayanan rumah sakit.



Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan
pelaporan di bidang pelayanan rumah sakit.



Pelayanan medis khususnya kesehatan jiwa



Pelayanan penunjang medis dan non medis.



Pelayanan dan asuhan keperawatan.



Pelayanan rujukan.



Pendidikan dan palatihan tenaga kesehatan khususnya kesehatan
jiwa.



Penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.



Pengelolaan urusan kepergawaian, keuangan, hokum, hubungan
masyarakat,

organisasi

dan

tata

laksana,

rumah

tangga,

perlengkapan dan umum.
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2. Wakil Direktur bidang pelayanan Medis Eselon III/a
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medis, bidang
perawatan, dan pembinaan professional tenaga fungsional rumah sakit jiwa.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Wakil Direktur Bidang Administrasi Eselon III/a
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di sekretariat. Bidang perencanaan,
pendidikan, penelitian dan Bidang Penunjang Medis serta pembinaan
pegawai dan pengawasan.
Bagian Sekretariat :
Dalam Bagian Sekretariat yang dibawahi oleh Direktur, Wadir Pelayanan
Medik, dan Wadir Administrasi mempunyai tugas pokok dan tanggung
jawab antara lain sebagai berikut :
Tugas Pokok :


Menyediakan bahan rencana dan program kerja.



Pelaksanaan dan Pelayanan Ketata Usahaan dan Protokol.



Organisasi dan Tata Laksana Kepegawaian, Humas, Hukum,
Pemasaran, Rumah Tangga, Perlengkapan, Keuangan Rumah Sakit,
Keamanan

dan

Ketertiban,

Fasilitasi

dan

Koordinasi

serta

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata

45

Tanggung Jawab :


Penyiapan

dan

pelaksanaan

perencanaan,

pengorganisasian,

pengawasan, fasilitasi dan koordinasi serta evaluasi di bidang :
o Ketata Usahaan dan Protokol.
o Organisasi dan Tata Laksana.
o Kepegawaian dan Hukum d. Pengelolaan Keuangan.
o Kerumah Tanggaan dan Umum.


Melakukan penilaian DP3 dan menegakkan disiplin pegawai
dibawahnya.

4. Bidang Pelayanan Medis
Pada bagian ini mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab sebagai
berikut
Tugas Pokok :


Menyediakan bahan rencana dan program kerja di bidang pelayanan
medis.



Pelaksanaan, Pelayanan administrasi dan Teknis bidang pelayanan
medis.



Memfasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
bidang mutu pelayanan medis.

Tanggung Jawab :


Penyiapan

dan

pelaksanaan

perencanaan,

pengorganisasian,

pengawasan, fasilitasi dan koordinasi serta evaluasi pelaporan di
bidang:
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o

Pelayanan medis umum dan elektromedik.

o

Pelayanan medis spesialis dan pelayanan medis rujukan .

o

Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat dan rehabilitasi

o

Peningkatan cakupan pelayanan.

o

Pemberdayaan sumber daya pelayanan.

o

Pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang Keperawatan
Pada bagian ini mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab sebagai
berikut :
Tugas Pokok :


Menyediakan bahan rencana dan program kerja bidang pelayanan media
spesialis dan rujukan.



Pelaksanaan, Pelayanan administrasi dan teknis bidang pelayanan medis
spesialis dan rujukan.



Menyediakan bahan rencana dan program kerja bidang pelayanan
kesehatan jiwa masyarakat dan Rehabilitasi.



Pelaksanaan, Pelayanan administrasi dan teknis bidang pelayanan
kesehatan jiwa masyarakat dan rehabilitasi.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
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Tanggung Jawab :


Pemantapan sistem dan prosedur pelayanan medis spesialis dan
rujukan sesuai standar.



Pengendalian proses pelayanan medis spesialis dan rujukan pada
pelayanan kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia.



Pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja.



Pelaksanaan

peningkatan

pelayanan

medis

kesehatan

jiwa

masyarakat dan rehabilitasi dalam rangka kegiatan :
o Pemantapan sistem dan prosedur pelayanan medis kesehatan jiwa
masyarakat dan rehabilitasi sesuai standar
o Pengendalian proses pelayanan medis kesehatan jiwa masyarakat
dan rehabilitasi pada pelayanan kesehatan jiwa masyarakat
o Pelayanan rehabilitasi dan pelayanan psikologi
o Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan medis
kesehatan jiwa masyarakat dan rehabilitasi.
6. Bidang Penunjang Medis
Pada bagian ini mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab sebagai
berikut :
Tugas Pokok :


Menyediakan bahan rencana dan program kerja di bidang pelayanan
medis.



Pelaksanaan, Pelayanan administrasi dan Teknis bidang pelayanan
medis.
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Memfasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
bidang mutu pelayanan medis.

Tanggung Jawab :


Penyiapan

dan

pelaksanaan

perencanaan,

pengorganisasian,

pengawasan, fasilitasi dan koordinasi serta evaluasi pelaporan di
bidang :
o Pelayanan medis umum dan elektromedik.
o Pelayanan medis spesialis dan pelayanan medis rujukan.
o Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat dan rehabilitasi.
o Peningkatan cakupan pelayanan.
o Pemberdayaan sumber daya pelayanan.
o Pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan.


Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Bidang Perencanaan, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan
Pada bagian ini mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab sebagai
berikut :
Tugas Pokok :


Menyiapkan bahan rencana dan program kerja bidang pendidikan dan
kerjasama



Pelaksanaan, Pelayanan Adiministrasi dan Teknis bidang pendidikan.



Memfasilitasi dan koordinasi bidang pendidikan dan penelitian.
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Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan,
pendidikan dan penelitian.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Tanggung Jawab :


Melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pendidikan dan Penilian meliputi:
Penyiapan dan pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, fasilitasi
dan koordinasi serta evaluasi dan pelaporan bidang :
o Penyusunan rencana dan program RSJD.
o Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan RSJD.
o Fasilitasi pendidikan di bidang kesehatan dan perumahsakitan.
o Pelatihan profesi kesehatan dan perumahsakitan.
o Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan dan rumah sakit.
o Pelaksanaan dan pelayanan rekam medis.

8. Bagian Keuangan
Pada bagian ini yang dipimpin oleh bagian Sekretariat mempunyai tugas
pokok dan tanggung jawab sebagai berikut :
Tugas Pokok :


Menyediakan bahan rencana dan program kerja.



Pelaksanaan dan Pelayanan administrasi keuangan.



Pengelolaan keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah.



Penyusunan Anggaran.



Pengelolaan Perbendaharaan.
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Verifikasi, Akuntansi dan Mobilisasi dana



Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Tanggung Jawab :


Pemantauan, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang keuangan.



Pemantauan pelaksanaan penerimaan uang, pencatatan dan penyetoran
pendapatan uang rumah sakit.



Melakukan penilaian DP3 dan menegakkan disiplin pegawai
dibawahnya.

9. Bagian Umum
Pada bagian ini yang dipimpin oleh Bagian Sekretariat mempunyai tugas
pokok dan tanggung jawab sebagai berikut :
Tugas Pokok :


Menyediakan bahan rencana dan program kerja.



Pelaksanaan dan Pelayanan administrasi kepegawaian.



Pengorganisasian dan ketata laksanaan rumah sakit.



Pelaksanaan kajian produk hukum rumah sakit.



Kajian aspek hukum kerja sama dengan pihak ketiga.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atas langsung dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.



Melakukan penilaian DP3 dan menegakkan disiplin pegawai
dibawahnya.
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Menyediakan bahan rencana dan program kerja.



Pelaksanaan dan Pelayanan administrasi kepegawaian.



Pengorganisasian dan ketata laksanaan rumah sakit.



Pelaksanaan kajian produk hukum rumah sakit.



Kajian aspek hukum kerja sama dengan pihak ketiga.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atas langsung dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Tanggung Jawab :


Pembinaan dengan pihak ketiga dan penyelenggaraan sistem informasi
dan publikasi.



Pemantauan, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang kepegawaian
dan hukum.



Melakukan penilaian DP3 dan menegakkan disiplin pegawai di
bawahnya

10. Perawat PNS dan Perawat Non PNS
Perawat baik PNS atau perawat non PNS memiliki tugas dan tanggung
jawab yang sudah diatur oleh pemerintah pusat yang disebut Perawat Klinis
(PK), berikut perbedaan tugas dan tanggung jawab Perawat Klinis (PK) dari
tingkat I hingga V.
a.

Perawat Klinis I
Perawat klinis I adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan
melakukan asuhan keperawatan dasar dengan penekanan pada
keterampilan teknis keperawatan dibawah bimbingan. Kompetensi
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perawat klinis I yaitu: (Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. 40 Tahun 2017)


Melakukan

asuhan

keperawatan

(pengkajian,

menetapkan

diagnosis keperawatan, menetapkan intervensi dan melaksanakan
tindakan keperawatan serta evaluasi) dengan lingkup keterampilan
tehnik dasar.


Menerapkan prinsip etik, legal, dan peka budaya dalam asuhan
keperawatan.



Melakukan komunikasi terapeutik di dalam asuhan keperawatan.



Menerapkan caring dalam keperawatan.



Menerapkan prinsip keselamatan klien.

b. Perawat Klinis II
Perawat klinis II adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan
melakukan asuhan keperawatan holistik pada klien secara tim serta
memperoleh bimbingan untuk penangan masalah lanjut/ kompleks.
Kompetensi perawat klinis II yaitu: (Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No. 40 Tahun 2017)


Melakukan asuhan keperawatan dengan tahapan dan pendekatan
proses keperawatan pada klien dengan tingkat ketergantungan
partial dan total care.



Menerapkan prinsip kepemimpinan dalam melaksanakan asuhan
keperawatan.



Menerapkan konsep pengelolaan asuhan keperawatan pada
sekelompom klien.
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Mengidentifikasi tingkat ketergantungan klien untuk menentukan
intervensi keperawatan.



Menetapkan

jenis

intervensi

keperawatan

sesuai

tingkat

ketergantungan klien.
c.

Perawat Klinis III
Perawat klinis III adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan
melakukan asuhan keperawatan komprehensif pada area spesifik dan
mengembangkan pelayanan keperawatan berdasarkan bukti ilmiah dan
melaksanakan pembelajaran klinis. Kompetensi perawat klinis III yaitu:
(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 40 Tahun 2017)


Melakukan pemberian asuhan keperawatan pada klien dengan
tingkat ketergantungan partial dan total dengan masalah kompleks
di area keperawatan spesifik.



Menerapkan filosofi dasar keperawatan pada area keperawatan
spesifik.



Menerapkan penyelesaiaan dan pengambilan keputusan masalah
etik, legal dalam asuhan keperawatan di unit keperawatan.



Menetapkan masalah mutu asuhan keperawatan berdasarkan kajian
standar dan kebijakan mutu.



Melaksanakan analisis akar masalah (RCA) dan membuat grading
resiko terhadap masalah klinis.

d. Perawat Klinis IV
Perawat klinis IV adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan
melakukan asuhan keperawatan pada masalah klien yang kompleks di
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area spesialistik dengan pendekatan tata kelola klinis secara
interdisiplin, multidisiplin, melakukan riset untuk mengembangkan
praktek keperawatan serta mengembangkan pembelajaran klinis.
Kompetensi perawat klinis IV yaitu: (Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No. 40 Tahun 2017)


Melakukan pemberian asuhan keperawatan pada klien dengan
tingkat ketergantungan total dengan masalah kompleks di area
spesialistik.



Menetapkan jenis intervensi keperawatan pada lingkup masalah
klien yang kompleks di area spesialistik.



Menerapkan tata kelola klinis dalam pelayanan keperawatan.



Melakukan evaluasi efektifitas metode penugasan yang sesuai
dalam pengelolaan asuhan keperawatan di unit.


e.

Menetapkan upaya perbaikan mutu.

Perawat Klinis V
Perawat klinis V adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan
memberikan konsultasi klinis keperawatan pada area spesialistik,
melakukan tata kelola klinis secara transdisiplin, melakukan riset klinis
untuk pengembangan praktik, profesi dan kependidikan keperawatan.
Kompetensi perawat klinis V yaitu: (Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No. 40 Tahun 2017)


Menerapkan prinsip caring yang sesuai dengan karakteristik dan
masalah klien yang kompleks di area spesialistik.
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Merumuskan strategi penanganan akar masalah dan risiko klinis
secara lintas disiplin.



Menganalisis potensi risiko klinis dari intervensi keperawatan.



Menerapkan prinsip dan model kerjasama secara interdisiplin/
interprofesional dalam pelayanan kesehatan, transdisiplin.



Menerapkan tata kelola klinis dalam pelayanan kesehatan.

4.2. Gambaran Umum Responden
Gambaran responden dapat dilihat melalui usia, jenis kelamin, pendidikan
terakhir, lama bekerja, dan status pernikahan yang dimiliki oleh perawat Non PNS
RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.
4.2.1. Gambaran umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia
Berikut adalah tabel yang menggambarkan data responden berdasarkan
jenis kelamin dan usia:
Tabel 4.3. Jenis Kelamin dan Usia Responden
Jenis
Kelamin
25-30
Pria
8
Wanita
13
Total
21
Sumber: Data primer diolah, 2019

Usia
31-35
9
13
22

36-40
2
8
10

Total
19
34
53

Dari data pada tabel tersebut diketahui bahwa responden yaitu perawat non
PNS memiliki rentang usia mulai dari 25 Tahun hingga 40 Tahun. Pada tabel
tersebut perawat non PNS wanita dengan usia 25-30 dan 31-35 memiliki jumlah
paling banyak. Hal tersebut menunjukan bahwa perawat non PNS di RSJD dr.
Amino Gondohutomo memiliki perawat dalam kategori usia produktif.
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4.2.2. Gambaran umum Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir dan
Usia
Berikut adalah tabel yang menggambarkan data responden berdasarkan
pendikan terakhir dan usia:
Tabel 4.4. Pendidikan Terakhir dan Usia Responden
Pendidikan
Terakhir
25-30
D-III
13
S-I
8
Total
21
Sumber: Data primer diolah, 2019

Usia
31-35
11
11
22

36-40
8
2
10

Total
32
21
53

Dari data pada tabel tersebut diketahui bahwa responden yaitu perawat non
PNS memiliki pendidikan terakhir yaitu D-III dan S-I Keperawatan. Tabel tersebut
menunjukan bahwa perawat non PNS di RSJD dr. Amino Gondohutomo memiliki
perawat non PNS dengan pendidikan terakhir terbanyak yaitu D-III dengan rentang
usia 25-30 Tahun.

4.2.3. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Lama Kerja dan Usia
Berikut adalah tabel yang menggambarkan data responden berdasarkan
lama kerja dan usia:
Tabel 4.5. Lama Kerja dan Usia Responden

Lama Kerja

25-30
1-5
7
6-10
14
11-15
0
Total
21
Sumber: Data primer diolah, 2019

Usia
31-35
2
19
1
22

36-40
0
8
2
10

Total
9
41
3
53

Dari data pada tabel tersebut diketahui bahwa responden yaitu perawat non
PNS memiliki lama kerja dari 1- 15 Tahun. Tabel tersebut menunjukan bahwa
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perawat non PNS di RSJD dr. Amino Gondohutomo memiliki perawat non PNS
dengan lama kerja terbanyak yaitu 6-10 dengan rentang usia 31-35 Tahun.

4.2.4. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Status Pernikahan dan
Usia
Berikut adalah tabel yang menggambarkan data responden berdasarkan
status pernikahan dan usia:
Tabel 4.6. Status Pernikahan dan Usia Responden
Status
Pernikahan
25-30
Sudah
11
Menikah
Belum
10
Menikah
Total
21
Sumber: Data primer diolah,2019

Usia
31-35

36-40

21

9

41

1

1

12

22

10

53

Total

Dari data pada tabel tersebut diketahui bahwa responden yaitu perawat non
PNS mayoritas sudah menikah. Tabel tersebut menunjukan bahwa perawat non
PNS di RSJD dr. Amino Gondohutomo memiliki perawat non PNS terbanyak
dengan status pernikahan yaitu sudah menikah dan dalam rentang usia 31-35 yaitu
21 orang.

4.2.5. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir dan
Lama Kerja
Berikut adalah tabel yang menggambarkan data responden berdasarkan
Pendidikan Terakhir dan Lama Kerja:
Tabel 4.7. Pendidikan Terakhir dan Lama Kerja Responden

Lama Kerja
1-5

Pendidikan Terakhir
D-III
S-I
5
4

Total
9
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6-10
24
11-15
3
Total
32
Sumber: Data primer diolah, 2019

17
0
21

41
3
53

Dari data pada tabel tersebut diketahui bahwa responden yaitu perawat non
PNS memiliki lama kerja dari 1- 15 Tahun. Tabel tersebut menunjukan bahwa
perawat non PNS di RSJD dr. Amino Gondohutomo memiliki perawat non PNS
dengan lama kerja terbanyak yaitu 6-10 dengan pendidikan terakhir yaitu D-III
Keperawatan.

4.2.6. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan
Pendidikan Terakhir
Berikut adalah tabel yang menggambarkan data responden berdasarkan
jenis kelamin dan pendidikan terakhir:
Tabel 4.8. Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir Responden
Pendidikan Terakhir
Jenis
Kelamin
D-III
S-I
Pria
11
8
Wanita
21
13
Total
32
21
Sumber: Data primer diolah, 2019

Total
19
34
53

Dari data pada tabel tersebut diketahui bahwa responden yaitu perawat non
PNS mayoritas wanita dengan pendidikan terakhir D-III yaitu 21 orang.

4.2.7 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Lama
Kerja
Berikut adalah tabel yang menggambarkan data responden berdasarkan
jenis kelamin dan lama kerja:
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Tabel 4.9. Jenis Kelamin dan Lama Kerja Responden
Lama Kerja
Jenis
Kelamin
1-5
6-10
Pria
4
15
Wanita
5
26
Total
9
41
Sumber: Data primer diolah, 2019

11-15
0
3
3

Total
19
34
53

Dari data pada tabel tersebut diketahui bahwa responden yaitu perawat non
PNS mayoritas wanita dengan lama kerja yaitu 6-10 tahun sebanyak 26 orang.

4.2.8. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Lama Kerja dan Status
Pernikahan
Berikut adalah tabel yang menggambarkan data responden berdasarkan
lama kerja dan status pernikahan:
Tabel 4.10. Lama Kerja dan Status Pernikahan Responden
Status Pernikahan
Sudah Menikah
Belum Menikah
1-5
6
3
6-10
32
9
11-15
3
0
Total
41
12
Sumber: Data primer diolah, 2019
Lama Kerja

Total
9
41
3
53

Dari data pada tabel tersebut diketahui bahwa responden yaitu perawat non
PNS mayoritas sudah menikah dan memiliki lama kerja yaitu 6-10 tahun sejumlah
32 orang.
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4.3 Analisis Data
Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi kepuasan kerja dan
komitmen organisasional perawat non PNS. Analisis deskriptif dilakukan untuk
menentukan tingkat kepuasan kerja dan komitmen organisasional dengan merinci
jawaban dari responden yang dikelompokkan dalam kategori skor sangat rendah,
rendah, tinggi dan sangat tinggi.
4.3.1. Tanggapan Perawat Non PNS terhadap Kepuasan Kerja
Deskriptif jawaban responden tentang kepuasan kerja perawat non PNS di
RSJD dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah diukur berdasarkan indikator
variabel kepuasan kerja, yaitu: kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, kepuasan
terhadap gaji, kepuasan terhadap peluang promosi, kepuasan terhadap pengawasan,
dan kepuasan terhadap rekan kerja. Analisis deskriptif dilakukan dengan merinci
jawaban dari responden yang dikelompokkan dalam kategori skor sangat rendah,
rendah, tinggi dan sangat tinggi. Cara menentukan rerata skor yang diperoleh
dengan rumus sebagai berikut:

Rerata =

∑(Skor x Frekuensi)
N

Seperti contoh perhitungan pada pernyataan No. X1.1, Sebagai berikut:

Rerata =

=

(3 x 3)+(4 x 35)+(5 x 15)
53
224
53

= 4,23
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Hasil jawaban responden tentang kepuasan kerja perawat Non PNS RSJD
dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Tanggapan Perawat Non PNS Tentang Kepuasan Kerja

No.

Pernyataan

A

Kepuasan Terhadap Pekerjaan
itu Sendiri
Pekerjaan saya sangat menarik bagi
saya
Saya merasa ada tantangan pada
pekerjaan yang saya lakukan
Saya dapat mengembangkan
potensi saya di rumah sakit ini
dengan leluasa
Pekerjaan saya memberikan
tanggung jawab kepada saya

X1.1
X1.2
X1.3

X1.4

STS
1

Jawaban
TS
N
S
2
3
4

-

-

-

-

-

1
(2)

-

-

SS
5

Rerata

Kategori

Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi

3
(9)
8
(24)
18
(54)

35
(140)
36
(144)
28
(112)

15
(75)
9
(45)
6
(30)

4,23

4
(12)

43
(172)

6
(30)

4,04

Rerata A
B
X1.5

X1.6
X1.7

X1.8

C
X1.9

Kepuasan Terhadap Gaji
Gaji yang saya terima dapat
memenuhi kebutuhan hidup saya
sehari-hari
Gaji yang diberikan sesuai dengan
standar ketetapan yang berlaku
Gaji yang diberikan sesuai dengan
beban pekerjaan yang telah saya
lakukan
Saya merasa puas dengan gaji yang
diberikan oleh rumah sakit
Kepuasan Terhadap Peluang
Promosi
Saya mendapat kesempatan yang
sama dengan perawat lain untuk di
promosikan

-

-

-

-

4,02
3,74

Tinggi

4,01

4
(8)

13
(39)

33
(132)

3
(15)

3,66

2
(4)
-

16
(48)
19
(57)

35
(140)
34
(136)

-

3,62

21
30
(63) (120)
Rerata B

-

2
(4)

6
(12)

25
(75)

22
(88)

Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi

Tinggi
Tinggi

3,64
-

Tinggi
3,52
3,61

-

Tinggi
Tinggi

3,30

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata

Tinggi

62

No.

Pernyataan

STS
1
-

X1.10 Saya merasa promosi yang
diberikan sesuai dengan yang
diharapkan
X1.11 Saya mempunyai kesempatan
dalam memperluas keahlian yang
saya miliki
X1.12 Atasan memberikan kesempatan
untuk menerima tanggung jawab
yang lebih besar
X1.13 Dengan bekerja di rumah sakit ini,
dapat meningkatkan status
sosial saya

-

-

-

Jawaban
TS
N
S
2
3
4
6
24
23
(12) (72)
(92)

SS
5
-

7
(14)

22
(66)

23
(92)

1
(5)

3,34

4
(8)

19
(57)

30
(120)

-

3,50

3
(6)

17
(51)

33
(132)

-

Kepuasan Terhadap Rekan
Kerja
X1.20 Saya menjalin hubungan baik
dengan rekan kerja
X1.21 Saya bekerja sama dengan rekan
kerja dalam menyelesaikan
pekerjaan yang bersifat Team-work
(Kerja kelompok/ tim)

-

-

-

-

3,32

Tinggi

Tinggi
3,60
Tinggi
3,41

3
(6)

17
(51)

33
(132)

-

6
(12)
3
(6)

6
(18)
10
(30)

39
(156)
38
(152)

2
(10)
2
(10)

3,70

3
(6)

14
(42)

35
(140)

1
(5)

3,64

17
34
(51) (136)
18
32
(54) (128)
Rerata D

1
(5)
1
(5)

3,66

1
(2)
2
(10)

Kategori

Tinggi

Rerata C
D
Kepuasan Terhadap Pengawasan
X1.14 Saya mendapatkan pengawasan
dari atasan dalam
melakukan pekerjaan
X1.15 Saya melakukan komunikasi
dengan baik dengan atasan
X1.16 Saya mendapatkan masukan dari
atasan berkaitan dengan
pekerjaan saya
X1.17 Saya merasa atasan saya
memberikan perhatian terhadap
pekerjaan saya
X1.18 Saya mendapatkan motivasi dari
atasan dalam bekerja
X1.19 Saya di ikutsertakan dalam
pengambilan keputusan

Rerata

Tinggi

3,57
Tinggi
Tinggi

3,73
Tinggi

Tinggi

3,71

Tinggi
Tinggi

3,67

Tinggi

4,22

Sangat
Tingi

E

-

-

-

-

1
(3)
1
(3)

39
(156)
36
(144)

13
(65)
16
(80)

4,30

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata

Sangat
Tinggi

63

No.

Pernyataan

X1.22 Saya mendapat dukungan dari
rekan kerja
X1.23 Saya merasa adanya sikap saling
tolong menolong antara
rekan kerja
X1.24 Saya merasa adanya suasana yang
menyenangkan di
lingkungan kerja

STS
1
-

Jawaban
TS
N
S
2
3
4
2
35
(6)
(140)

SS
5
16
(80)

Rerata
4,26

Sangat
Tinggi

-

-

-

37
(148)

16
(80)

4,30

-

-

-

36
(144)

17
(85)

4,32

Rerata E
Rerata A, B, C, D, E

Kategori

4,28
3,80

Sumber: Data primer diolah, 2019
Data Hasil penelitian menunjukan bahwa rerata skor kelima indikator
kepuasan kerja menunjukan bahwa kategori kepuasan kerja perawat Non PNS
RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah tergolong tinggi dengan
rerata skor sebesar 3,80. Indikator tertinggi dicapai pada indikator kepuasan
terhadap rekan kerja dengan rerata skor sebesar 4,28 sedangkan indikator terendah
dicapai oleh indikator kepuasan terhadap peluang promosi dengan rerata skor
sebesar 3,41. Berdasarkan hal tersebut maka indikator kepuasan kerja dapat
dibandingkan, seperti tertera pada gambar berikut:
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Rerata Skor Kepuasan Kerja
4,01

Kepuasan
Terhadap
Pekerjaan itu
sendiri

3,61

3,41

3,67

Kepuasan
Terhadap Gaji

Kepuasan
Terhadap
Peluang Promosi

Kepuasan
Terhadap
Pengawasan

4,28

Kepuasan
Terhadap Rekan
Kerja

Sumber: Data primer diolah, 2019
Gambar 4.2 Perbandingan Indikator Kepuasan Kerja
Hasil penelitian berdasarkan indikator kepuasan kerja perawat Non PNS
pada penelitian ini dapat dijelaskan pada uraian berikut:
a.

Kepuasan terhadap Pekerjaan itu Sendiri
Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang

kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri tergolong Tinggi dengan rerata skor 4,01.
Pada pernyataan Pekerjaan saya sangat menarik bagi saya (X1.1) diperoleh rerata
skor sebesar 4,23 dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Hal tersebut terjadi
karena menurut Kepala Perawat, perawat setiap hari mengalami interaksi dengan
pasien gangguan jiwa, dan dari hari ke hari, peristiwa yang dialami berbeda-beda,
dan bagi mereka para perawat pekerjaan menjadi perawat pasien gangguan jiwa
adalah pekerjaan yang menarik.
Pada pernyataan Saya merasa ada tantangan pada pekerjaan yang saya
lakukan (X1.2) diperoleh rerata skor sebesar 4,02 dan termasuk dalam kategori
Sangat Tinggi. Hal tersebut terjadi karena tantangan yang dihadapi para perawat ini
sungguh tinggi, mengingat kondisi pasien gangguan jiwa memiliki kondisi
emosional yang berubah-ubah, dan dalam melayani dan merawat pasien tersebut
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harus dengan pelayanan yang baik dan tepat sasaran, sesuai dengan kondisi pasien.
Selain itu tantangan yang terjadi jika menjadi perawat pasien gangguan jiwa
menurut kepala perawat adalah perawat harus memiliki mental yang kuat, perilaku
yang baik dan santun, serta kondisi tubuh yang harus selalu prima.
Pada pernyataan Saya dapat mengembangkan potensi saya di rumah sakit
ini dengan leluasa (X1.3) diperoleh rerata skor sebesar 3,74 dan termasuk dalam
kategori tinggi. Hal tersebut terjadi karena potensi mereka dapat dikembangkan,
mengingat bahwa para perawat memiliki pendidikan terakhir yaitu D-III dan S-I
pada bidang keperawatan, dasar ilmu yang mereka dapat dapat dikembangkan
dengan menjadi perawat di RSJD. Dr. Amino Gondohutomo.
Pada pernyataan Pekerjaan saya memberikan tanggung jawab kepada saya
(X1.4) diperoleh rerata skor 4,04 dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.
Menurut Kepala Perawat, sesungguhnya tanggung jawab perawat bekerja pada
bidang pelayanan kesehatan adalah bertanggung jawab atas kondisi pasien dan
tanggung jawab atas amanat yang diemban dari keluarga pasien untuk merawat dan
melayani dengan sepenuh hati .
Jadi, dari indikator Kepuasan Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (A), Pada
pernyataan pekerjaan saya sangat menarik bagi saya (X1.1) diperoleh rerata skor
tertinggi sebesar 4,23 termasuk dalam kategori Sangat Tinggi, dan pernyataan saya
dapat mengembangkan potensi saya di rumah sakit ini dengan leluasa (X1.3)
diperoleh rerata skor terendah sebesar 3,74 namun masih termasuk dalam kategori
tinggi, menunjukan bahwa perawat Non PNS di RSJD Dr. Amino Gondohutomo
memiliki kepuasan terhadap pekerjaan menjadi perawat, dilihat dari mereka merasa
pekerjaannya menarik, pekerjaannya menantang, perawat dapat mengembangkan
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potensinya dan pekerjaan menjadi perawat adalah pekerjaan yang dapat
memberikan tanggung jawab kepada perawat.
Deskripsi kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri berdasarkan jawaban
masing-masing responden dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:
Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi tentang Kepuasan terhadap
Pekerjaan itu sendiri
No. Kepuasan terhadap Pekerjaan
itu sendiri

Frekuensi

Prosentase

(Orang)

(%)

1

Tinggi

38

71,7

2

Sangat Tinggi

15

28,3

Total

53

100,0

Sumber: Data primer diolah 2019
Berdasarkan tabel diatas diketahui sebagian besar responden yaitu sebanyak
38 orang (71,7%) menyatakan bahwa kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri
adalah Tinggi, dan 15 orang (28,3%) lainnya menyatakan kepuasan kerja terhadap
pekerjaan itu sendiri adalah Sangat Tinggi.
b. Kepuasan terhadap Gaji
Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang
kepuasan terhadap gaji tergolong tinggi dengan rerata skor 3,61. Pada pernyataan
Gaji yang saya terima dapat memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari (X1.5)
diperoleh rerata skor sebesar 3,66 dan termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini
menunjukan bahwa gaji yang diterima para perawat dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya.
Pada pernyataan Gaji yang diberikan sesuai dengan standar ketetapan yang
berlaku (X1.6) diperoleh rerata skor sebesar 3,62 dan termasuk dalam kategori
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tinggi. Hal ini menjukkan bahwa perawat Non PNS sudah mendapatkan gaji sesuai
peraturan yang berlaku, mengingat para perawat Non PNS ada dibawah naungan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), menurut kepala perawat BLUD adalah
sistem dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatur keuangan sebuah
instansi pemerintahaan yang mana hal tersebut meliputi penggajian dan
pengelolaan para perawat Non PNS.
Pada pernyataan Gaji yang diberikan sesuai dengan beban pekerjaan yang
telah saya lakukan (X1.7) diperoleh rerata skor 3,64 dan termasuk dalam kategori
tinggi. Para perawat merasa bahwa gaji yang diterima sesuai dengan yang mereka
kerjakan dalam merawat para pasien gangguan jiwa.
Pada pernyataan Saya merasa puas dengan gaji yang diberikan oleh rumah
sakit (X1.8) diperoleh rerata skor 3,62 dan termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini
menunjukan bahwa secara keseluruhan mereka merasa puas dengan gaji yang
diberikan rumah sakit kepada mereka.
Jadi, dari indikator Kepuasan Terhadap Gaji (B) Pada pernyataan gaji yang
saya terima dapat memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari diperoleh rerata skor
tertinggi sebesar 3,66 termasuk dalam kategori tinggi dan pada pernyataan saya
merasa puas dengan gaji yang diberikan oleh rumah sakit diperoleh rerata skor
terendah 3,52 namun masih termasuk dalam kategori tinggi, menunjukan bahwa
perawat Non PNS di RSJD Dr. Amino Gondohutomo memiliki kepuasan terhadap
gaji yang diberikan oleh rumah sakit dilihat dari gaji yang mereka terima dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya, gaji yang diberikan sudah sesuai dengan standar
ketetapan yang berlaku dan sesuai dengan beban pekerjaan mereka.
Deskripsi kepuasan terhadap gaji berdasarkan jawaban masing-masing
responden dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:
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Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi tentang Kepuasan terhadap Gaji
No.

Kepuasan terhadap gaji

Frekuensi

Prosentase

(Orang)

(%)

1

Rendah

9

17,0

2

Tinggi

42

79,2

3

Sangat Tinggi

2

3,8

Total

53

100,0

Sumber: Data primer diolah 2019
Berdasarkan tabel diatas diketahui sebagian besar responden yaitu sebanyak
42 orang (79,2%) menyatakan bahwa kepuasan terhadap gaji adalah tinggi, 9 orang
(17,0%) lainnya menyatakan bahwa kepuasan terhadap gaji adalah rendah dan 2
orang (3,8%) menyatakan bahwa kepuasan terhadap gaji Sangat Tinggi.
Berdasarkan hasil wawancara kepada Perawat Non PNS sejumlah 9 orang yang
memiliki kepuasan rendah, mereka berpendapat bahwa dengan gaji yang mereka
terima, tidak sesuai dengan tugas yang harus mereka kerjakan. Mereka juga
mengatakan sebagai perawat Non PNS yang hanya menerima gaji pokok dan
tunjangan jasa pelayanan, mereka berharap jika pihak rumah sakit memberikan
tunjangan lain seperti tunjangan hari raya, dan tunjangan kesehatan. Mereka juga
mengatakan dengan gaji yang diterima, mereka juga harus lebih cermat dalam
mengatur keuangannya, mengingat mereka semua sudah menikah dan mempunyai
anak.
c.

Kepuasan terhadap Peluang Promosi
Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang

kepuasan terhadap peluang promosi tergolong tinggi dengan rerata skor 3,41. Pada
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pernyataan Saya mendapat kesempatan yang sama dengan perawat lain untuk di
promosikan (X1.9) diperoleh rerata skor sebesar 3,30 dan termasuk dalam kategori
tinggi. Hal ini menunjukan bahwa perawat Non PNS mendapatkan kesempatan
yang sama dengan perawat lainnya. Menurut Kepala Perawat, para perawat
memiliki jenjang karier yang pasti dan berdasarkan kompetensi yang dimiliki setiap
perawat. Jenjang karier para perawat diatur dalam aturan pemerintah yang disebut
Perawat Klinis (PK). Setiap perawat memperoleh kesempatan yang sama dalam
PK, yaitu mulai dari PK I- V. Pada setiap tingkatan PK, didalamnya terdapat
pekerjaan dan kompetensi yang harus mereka miliki. Setiap kenaikan tingkatan
selalu diadakan uji kelayakan terlebih dahulu.
Pada pernyataan Saya merasa promosi yang diberikan sesuai dengan yang
diharapkan (X1.10) diperoleh rerata skor sebesar 3,32 dan termasuk dalam kategori
tinggi. Hal ini menunjukan bahwa promosi yang diberikan sesuai dengan yang
diharapkan oleh para perawat.
Pada pernyataan Saya mempunyai kesempatan dalam memperluas keahlian
yang saya miliki diperoleh rerata skor sebesar 3,34 dan termasuk dalam kategori
tinggi. Hal ini sejalan dengan kriteria dalam tingkatan Perawat Klinis (PK) yang
mana didalamnya seiring dengan kenaikan PK I-V, keahlian yang harus dimiliki
juga harus diperluas.
Pada pernyataan Atasan memberikan kesempatan untuk menerima
tanggung jawab yang lebih besar diperoleh rerata skor sebesar 3,50 dan termasuk
dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa para atasan rumah sakit
memberikan kesempatan bagi mereka para perawat untuk menerima tanggung
jawab yang lebih besar.
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Pada pernyataan Dengan bekerja di rumah sakit ini, dapat meningkatkan
status sosial saya diperoleh rerata skor 3,60 dan termasuk dalam kategori tinggi.
Hal ini menunjukan bahwa dengan naiknya Perawat Klinis (PK) mereka, naik juga
status sosial yang mereka miliki.
Jadi dari indikator Kepuasan Terhadap Promosi (C), pada pernyataan
Dengan bekerja di rumah sakit ini, dapat meningkatkan status sosial saya diperoleh
rerata skor tertinggi sebesar 3,60 dan pada pernyataan saya mendapat kesempatan
yang sama dengan perawat lain untuk di promosikan diperoleh rerata skor terendah
sebesar 3,30 namun masih termasuk dalam kategori tinggi, menunjukan bahwa
perawat Non PNS RSJD Dr. Amino Gondohutomo memiliki kepuasan terhadap
kesempatan promosi, dilihat dari mereka memiliki kesempatan yang sama dengan
perawat lain untuk dipromosikan, promosi yang diberikan sesuai dengan harapan,
perawat memiliki kesempatan dalam memperluas keahlian yang mereka miliki,
atasan memberikan kesempatan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar,
dan dengan bekerja di RSJD Dr. Amino Gondohutomo dapat meningkatkan status
sosial mereka.
Deskripsi kepuasan terhadap peluang promosi berdasarkan jawaban
masing-masing responden dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:
Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi tentang Kepuasan terhadap
Peluang Promosi
No.

Kepuasan terhadap Peluang
Promosi

Frekuensi
(Orang)

Prosentase
(%)

1

Rendah

16

30,2

2

Tinggi

37

69,8

Total

53

100,0

Sumber: Data primer diolah 2019
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Berdasarkan tabel diatas diketahui sebagian besar responden yaitu sebanyak
37 orang (69,8%) menyatakan bahwa kepuasan terhadap promosi adalah tinggi, dan
16 orang (30,2%) lainnya menyatakan kepuasan kerja terhadap promosi adalah
rendah. Berdasarkan hasil wawancara kepada Perawat Non PNS sejumlah 16 orang
termasuk dalam kategori kepuasan rendah, mereka berpendapat bahwa mereka
belum bisa maksimal dalam hal peluang promosi. Perlu diketahui kembali para
Perawat Non PNS jenjang karier yang dimiliki adalah Perawat Klinis (PK) dengan
tingkat I-V. Mereka yang tidak setuju mengatakan bahwa untuk peningkatan tingkat
diperlukan uji kompetensi dan keahlian yang mana mereka harus miliki, mereka
merasa bahwa kompetensi, keahlian yang mereka miliki kurang. Mereka berharap
dalam proses peningkatan tingkat PK supaya ditinjau dari hal lain seperti lama
bekerja mereka di RSJD Dr. Amino Gondohutomo, mereka mengatakan seperti
para perawat PNS yang bisa naik tingkat dengan masa lama kerja mereka, mereka
juga ingin diperlakukan sama. Perawat yang tidak puas mengatakan bahwa jika
perawat Non PNS naik tingkat hal tersebut tidak diiringi juga dengan tunjangan
yang diperoleh. Peningkatan Perawat Klinis (PK) tidak di imbangi oleh gaji dan
tunjangan pelayanan mereka, dan mereka merasa tidak puas dengan adanya kondisi
tersebut. Ada juga perawat Non PNS yang mengatakan keinginannya supaya
program pemerintah yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
dapat segera teralisasi. Pengertian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 49, 2018) Menurut mereka para perawat Non PNS, karena dengan P3K
mereka dapat memiliki hak yang sama dengan para perawat PNS, hal tersebut
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dipandang baik bagi mereka, walaupun mereka nantinya jika menjadi P3K tetap
tidak mendapatkan pensiun.
d. Kepuasan terhadap Pengawasan
Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang
kepuasan terhadap Pengawasan tergolong tinggi dengan rerata skor sebesar 3,67.
Pada pernyataan Saya mendapatkan pengawasan dari atasan dalam melakukan
pekerjaan (X1.14) diperoleh rerata skor sebesar 3,57 dan termasuk dalam kategori
tinggi. Hal ini menunjukan bahwa perawat Non PNS dalam bekerja mendapatkan
pengawasan dari kepala perawat dalam melakukan pekerjaan.
Pada pernyataan saya melakukan komunikasi dengan baik dengan atasan
(X1.15) diperoleh rerata skor sebesar 3,70 dan termasuk dalam kategori tinggi. Hal
ini menunjukan bahwa perawat Non PNS dapat melakukan komunikasi dengan baik
dengan atasan, terlebih dengan perkembangan zaman, sekarang para perawat dapat
memiliki berbagai macam cara untuk dapat berkomunikasi dengan sesama perawat
maupun dengan kepala perawat, hal ini terjadi karena sekarang mereka
berkomunikasi melalui media Whatsapp baik secara personal maupun grup.
Pada pernyataan saya mendapatkan masukan dari atasan berkaitan dengan
pekerjaan saya (X1.16) diperoleh rerata skor sebesar 3,73 dan termasuk dalam
kategori puas. Dengan pernyataan ini menunjukan bahwa atasan mereka
menunjukan perhatiannya dengan memberikan masukan (saran/ kritik) yang
membangun berkaitan dengan pekerjaan mereka.
Pada pernyataan saya merasa atasan saya memberikan perhatian terhadap
pekerjaan saya (X1.17) diperoleh rerata skor sebesar 3,64 dan termasuk dalam
kategori tinggi. Dengan pernyataan ini menunjukan bahwa atasan mereka
memperhatikan perhatian terhadap perkejaan mereka.
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Pada pernyataan saya mendapatkan motivasi dari atasan dalam bekerja
(X1.18) diperoleh rerata skor sebesar 3,66 dan termasuk dalam kategori tinggi.
Dengan pernyataan ini menunjukan atasan memberikan motivasi kepada perawat,
menurut hasil wawancara dengan kepala perawat, beliau mengatakan bahwa ada
kalanya para perawat di kumpulkan dengan maksud untuk saling bersilaturahmi,
mengadakan bimbingan atau pelatihan untuk merawat pasien dan dalam setiap
kesempatan tersebut, para atasan termasuk kepala perawat memberikan motivasi
bagi mereka.
Pada pernyataan saya di ikut sertakan dalam pengambilan keputusan
(X1.19) diperoleh rerata skor 3,71 dan termasuk dalam kategori tinggi. Dengan
pernyataan ini menunjukan bahwa para perawat Non PNS di ikut sertakan dalam
pengambilan keputusan, baik dalam pengambilan keputusan tindakan bagi para
pasien atau keputusan di bidang medis lainnya.
Jadi, dari indikator Kepuasan terhadap Pengawasan (D), pada pernyataan
Saya di ikut sertakan dalam pengambilan keputusan (X1.19) diperoleh rerata skor
tertinggi sebesar 3,71 termasuk dalam kategori tinggi, dan pernyataan Saya
mendapatkan pengawasan dari atasan dalam melakukan pekerjaan (X1.14)
diperoleh rerata skor terendah sebesar 3,57 namun masih termasuk dalam kategori
tinggi, menunjukan bahwa perawat Non PNS di RSJD Dr. Amino Gondohutomo
memiliki kepuasan terhadap pengawasan, dilihat dari mereka mendapatkan
pengawasan dari atasan dalam melakukan pekerjaan, perawat dapat melakukan
komunikasi dengan baik dengan atasan, para perawat mendapatkan masukan dari
atasan berkaitan dengan pekerjaannya, atasan memberikan perhatian terhadap
pekerjaan, para perawat mendapat motivasi dari atasan dalam bekerja, dan mereka
di ikut sertakan dalam pengambilan keputusan.
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Deskripsi kepuasan terhadap pengawasan berdasarkan jawaban masingmasing responden dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:
Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi tentang Kepuasan terhadap Pengawasan
No.

Kepuasan terhadap

Frekuensi

Prosentase

pengawasan

(Orang)

(%)

1

Rendah

11

20,8

2

Tinggi

40

75,5

3

Sangat Tinggi

2

3,8

Total

53

100,0

Sumber: Data primer diolah, 2019
Berdasarkan tabel diatas diketahui sebagian besar responden yaitu sebanyak
40 orang (75,5%) menyatakan bahwa kepuasan terhadap gaji adalah tinggi, 11
orang (20,8%) lainnya termasuk dalam kategori rendah dan 2 orang (3,8%)
termasuk dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan 11
perawat yang termasuk dalam kategori rendah, mereka mengatakan bahwa
ketidakpuasan mereka bukan suatu hal yang bersifat pekerjaan namun lebih ke
hubungan personal, ada yang mengatakan bahwa arahan dari atasan kurang jelas,
kurang merasa diperhatikan, maupun diberikan motivasi dan semangat dalam
bekerja.
e.

Kepuasan terhadap Rekan Kerja
Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang

kepuasan terhadap rekan kerja tergolong sangat tinggi dengan rerata skor sebesar
4,28. Pada pernyataan Saya menjalin hubungan baik dengan rekan kerja (X1.20)
diperoleh rerata skor sebesar 4,22 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini
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menunjukan bahwa para perawat Non PNS dapat menjalin hubungan baik dengan
sesamanya.
Pada pernyataan Saya bekerja sama dengan rekan kerja dalam
menyelesaikan pekerjaan yang bersifat Team-work (Kerja kelompok/ tim) (X1.21)
diperoleh rerata skor sebesar 4,30 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini
menunjukan bahwa para perawat Non PNS dapat bekerja sama dengan rekan kerja
dalam melakukan pekerjaan yang bersifat kerja kelompok. Dengan pernyataan ini
juga sejalan dengan pernyataan dari kepala perawat, bahwa mereka setiap harinya
sering bekerja bersama-sama, karena dalam mengurus pasien gangguan jiwa
diperlukan kerjasama dan kekompakaan para perawatnya. Contohnya dalam hal
memberikan makan kepada para pasien, perawat harus bersama-sama melakukan
tugas ini, ada yang sebagai penenang pasien ada juga yang memberikan makan/
menyuapi mereka, jika para perawat tidak kooperatif maka pasien juga akan
merasakan hal yang sama dan pasien juga tidak kooperatif.
Pada pernyataan Saya mendapat dukungan dari rekan kerja diperoleh rerata
skor sebesar 4,26 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan hal ini
menunjukan bahwa para perawat saling mendukung satu sama lain dalam
melakukan pekerjaan.
Pada pernyataan Saya merasa adanya sikap saling tolong menolong antara
rekan kerja diperoleh rerata skor sebesar 4,30 termasuk dalam kategori sangat
tinggi. Hal ini berarti para perawat dapat tolong menolong dalam melakukan
pekerjaanya dalam merawat para pasien ganguan jiwa di RSJD Dr. Amino
Gondohutomo.
Pada pernyataan Saya merasa adanya suasana yang menyenangkan di
lingkungan kerja diperoleh rerata skor sebesar 4,32 termasuk dalam kategori sangat
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tinggi. Dengan pernyataan ini menunjukan bahwa para perawat merasa adanya
suasana yang menyenangkan di lingkungan kerja mereka, hal ini didukung oleh
hubungan mereka antara sesama perawat, dan perasaan mereka terhadap
pekerjaanya yang menyebabkan suasanya yang menyenangkan di lingkungan
kerjanya.
Jadi, dari indikator Kepuasan Terhadap Rekan Kerja (E), Pada pernyataan
saya merasa adanya suasana yang menyenangkan di lingkungan kerja diperoleh
rerata skor tertinggi sebesar 4,32 menunjukan bahwa para perawat bekerja dalam
lingkungan kerja yang menyenangkan. Sedangkan pada pernyataan gaji yang
diberikan sesuai dengan beban pekerjaan yang telah saya lakukan diperoleh rerata
skor terendah sebesar 4,22 namun masih termasuk dalam kategori sangat tinggi, hal
ini menunjukan bahwa perawat puas terhadap rekan kerjanya dilihat dari mereka
dapat menjalin hubungan baik dengan rekan kerja, mereka dapat bekerja sama
dalam satu tim, memberikan dukungan satu sama lain, sikap saling tolong
menolong dan merasa adanya suasana yang menyenangkan di lingkungan kerja.
Deskripsi kepuasan terhadap rekan kerja berdasarkan jawaban masingmasing responden dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:
Tabel 4.16 Distribusi Frekuensi tentang Kepuasan terhadap Rekan Kerja
No.

Kepuasan terhadap Rekan

Frekuensi

Prosentase

Kerja

(Orang)

(%)

1

Tinggi

32

60,4

2

Sangat Tinggi

21

39,6

Total

53

100,0

Sumber: Data primer diolah 2019
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Berdasarkan tabel diatas diketahui sebagian besar responden yaitu
sebanyak 32 orang (60,4%) menyatakan bahwa kepuasan terhadap rekan kerja
termasuk dalam kategori tinggi, 21 orang (39,6%) lainnya termasuk dalam
kategori sangat tinggi.

4.3.2. Upaya-Upaya Peningkatan Kepuasan Kerja
Menurut Kepala Perawat Komariyatun, S. Kep, M, Kes, upaya- upaya yang
telah dilakukan oleh RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah untuk
meningkatkan kepuasan kerja perawat Non PNS adalah:
1.

Memberikan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mana ketentuan
tersebut diatur dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi mereka para
perawat Non PNS.

2.

Memberikan tunjangan berupa uang yang disebut dengan istilah Jasa
Pelayanan (JP). Jasa pelayanan diberikan bagi mereka para perawat Non PNS
diluar gaji pokok mereka. Jumlah/ nominal jasa pelayanan tergantung pada
tingkatan perawat/ perawat klinis (PK), dan hal tersebut juga sudah diatur
dalam aturan pemerintah.

3.

Mengadakan rekreasi/ gathering bersama sebagai wujud kebersamaan antara
atasan rumah sakit dengan para perawat.

4.

Mengadakan bimbingan teknis (bintek) bagi para perawat, mengadakan
berbagai macam pelatihan mengenai hal-hal keperawatan.

5.

Memberikan kesempatan bagi para perawat Non PNS untuk melanjutkan
studinya ke jenjang yang lebih tinggi dengan program izin belajar. Izin belajar
dapat diperoleh mereka para perawat Non PNS jika ingin melanjutkan
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studinya, dan mereka dapat memperoleh kesempatan untuk memilih jam kerja
mereka. Misalnya para perawat berkuliah pada pagi hari, maka jam kerja pada
rumah sakit menjadi sore hari, begitu juga sebaliknya.
6.

Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, aman dan nyaman dengan cara
saling menghargai dan menghormati, menjaga kepercayaan dalam melakukan
pekerjaan, adanya sikap taling menolong, saling terbuka antara sesama perawat
dan atasan.

4.3.3. Tanggapan Perawat Non PNS terhadap Komitmen Organisasional
Deskriptif jawaban responden tentang komitmen organisasional perawat
Non PNS di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah diukur
berdasarkan indikator variabel komitmen organisasional, yaitu: komitmen afektif,
komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Analisis deskriptif dilakukan
dengan merinci jawaban dari responden yang dikelompokkan dalam kategori skor
Sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. Cara menentukan rerata skor yang
diperoleh dengan rumus sebagai berikut

Rerata =

∑(Skor x Frekuensi)
N

Seperti contoh perhitungan pada pernyataan No. X2.1, Sebagai berikut:

Rerata =

=

(3 x 1)+(4 x 41)+(5 x 11)
53
222
53

= 4,19
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Hasil jawaban responden tentang komitmen organisasional perawat Non
PNS RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 4.17 Tanggapan Perawat Non PNS tentang Komitmen Organisasional

No.

Pernyataan

STS
1

A
X2.1

Komitmen Afektif
Saya senang dapat bekerja di rumah
sakit ini

X2.2

Jawaban
TS
N
S
2
3
4

-

-

Saya bangga menceritakan kepada
orang lain bahwa saya adalah
perawat di rumah sakit ini
Saya akan merasa, amat senang
dapat menghabiskan masa karier
saya di rumah sakit ini
Bagi saya, masalah rumah sakit
adalah masalah saya juga

-

-

-

-

-

-

X2.5

Saya merasa sebagai bagian dari
keluarga dalam rumah sakit ini

-

-

X2.6

Rumah sakit ini memiliki arti yang
besar bagi saya

-

-

X2.7

Saya ingin ikut berperan aktif dalam
kegiatan di rumah sakit

-

-

X2.8

Saya ingin ikut terlibat dalam
pencapaian tujuan rumah sakit

-

-

X2.3

X2.4

B
X2.9

Komitmen Berkelanjutan
Akan terlalu merugikan bagi saya
untuk
meninggalkan
rumah sakit ini
X2.10 Akan sangat sulit bagi saya untuk
meninggalkan rumah sakit ini
X2.11 Banyak hal dalam kehidupan saya
akan
terganggu
jika
saya
memutuskan ingin meninggalkan
rumah sakit sekarang

-

-

SS
5

Rerata

Kategori

1
(3)
7
(21)

41
(164)
37
(148)

11
(55)
9
(45)

4,19

Sangat
tinggi

4,04

Sangat
tinggi

8
(24)

40
(160)

5
(25)

3,94

-

3,70

2
(10)
3
(15)
4
(20)
2
(10)

3,92

16
37
(48) (148)
6
45
(18) (180)
10
40
(30) (160)
7
42
(21) (168)
13
38
(39) (152)
Rerata A

Tinggi

3,87
3,94
3,79
3,92

3
(6)

16
(48)

29
(116)

5
(25)

3,68

2
(4)
2
(4)

23
(69)
19
(57)

23
(92)
28
(112)

5
(25)
4
(20)

3,58

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Tinggi
Tinggi

3,64
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No.

Pernyataan

X2.12 Saat ini, tetap bekerja di rumah sakit
ini
merupakan
kebutuhan
bagi saya
X2.13 Akibat terburuk dari meninggalkan
rumah sakit ini yaitu langkanya
alternatif tempat kerja lain yang
tersedia
X2.14 Saya merasa kemungkinan untuk
diterima di rumah sakit/ perusahaan
lain sangat kecil

STS
1
-

-

-

Jawaban
TS
N
S
2
3
4
11
41
(33) (164)

SS
5
5
(25)

Rerata

Kategori

4,19

Sangat
tinggi

3,36

6
(12)

22
(66)

25
(100)

-

6
(12)

23
(69)

23
(92)

2
(10)

Tinggi

Rerata B
C
Komitmen Normatif
X2.15 Rumah sakit sudah memberikan
yang terbaik bagi saya

-

Tinggi
3,65

Tinggi

5
(10
7
(14)
1
(2)

6
(18)
22
(66)
12
(36)

41
(164)
24
(96)
35
(140)

1
(5)
-

3,71

Tinggi

3,32

Tinggi

5
(25)

3,83

Tinggi

28
(112)
24
(96)

5
(25)
1
(5)

3,72

Tinggi

3,47

Tinggi

26
(104)

-

3,43

Tinggi

3,58
3,72

Tinggi
Tinggi

X2.16 Saya berhutang budi banyak pada
rumah sakit

-

X2.17 Saya meyakini bahwa seseorang
harus
selalu
loyal
terhadap pekerjaannya
X2.18 Rumah sakit ini layak mendapatkan
kesetiaan saya

-

-

-

X2.19 Saya akan merasa bersalah apabila
meninggalkan
rumah
sakit
saat ini
X2.20 Saya merasa tidak pantas jika harus
meninggalkan rumah sakit ini begitu
saja

-

1
(2)

20
(60)
27
(81)

-

3
(6)

24
(72)

Rerata C
Rerata A, B, C

3,45

Sumber: Data primer diolah, 2019

Data Hasil penelitian menunjukan bahwa rerata skor ketiga indikator
komitmen organisasional menunjukan bahwa kategori komitmen organisasional
perawat Non PNS RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah tergolong
tinggi dengan rerata skor sebesar 3,72. Indikator tertinggi dicapai pada indikator
komitmen afektif dengan rerata skor sebesar 3,92 sedangkan indikator terendah
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dicapai oleh indikator komitmen normatif dengan rerata skor sebesar 3,58.
Berdasarkan hal tersebut maka indikator komitmen organisasional dapat
dibandingkan, seperti tertera pada gambar berikut:

RERATA SKOR KOMITMEN
ORGANISASIONAL
3,92
3,65
Komitmen Afektif

Komitmen
Berkelanjutan

3,58
Komitmen Normatif

Sumber: Data primer diolah, 2019
Gambar 4.3 Perbandingan Indikator Komitmen Organisasional
Hasil penelitian berdasarkan indikator komitmen organisasional perawat Non PNS
pada penelitian ini dapat dijelaskan pada uraian berikut:
a.

Komitmen Afektif
Berdasarkan tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang

komitmen afektif tergolong tinggi dengan rerata skor sebesar 3,92. Pada pernyataan
Saya senang dapat bekerja di rumah sakit ini (X2.1) diperoleh rerata skor sebesar
4,19 dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukan bahwa para
perawat Non PNS senang dapat bekerja di RSJD Dr. Amino Gondohutomo.
Pada pernyataan Saya bangga menceritakan kepada orang lain bahwa saya
adalah perawat di rumah sakit ini (X2.2) diperoleh rerata skor sebesar 4,04 dan
termasuk dalam kategori Sangat tinggi. Hal ini menunjukan bahwa para perawat
bangga menceritakan pekerjaannya sebagai perawat di RSJD Dr. Amino
Gondohutomo, untuk memiliki rasa bangga, pertama-tama, diperlukan kepercayaan
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diri sehingga para perawat tidak memiliki rasa malu bekerja sebagai perawat Non
PNS di RSJD Dr. Amino Gondohutomo.
Pada pernyataan Saya akan merasa, amat senang dapat menghabiskan masa
karier saya di rumah sakit ini (X2.3) diperoleh rerata skor sebesar 3,92 dan termasuk
dalam kategori tinggi. Hal ini berarti bahwa para perawat Non PNS merasa senang
jika menghabiskan masa kariernya di RSJD Dr. Amino Gondohutomo.
Pada pernyataan Bagi saya, masalah rumah sakit adalah masalah saya juga
(X2.4) diperoleh rerata skor sebesar 3,70 dan termasuk dalam kategori tinggi.
Berdasarkan pernyataan ini menunjukkan bahwa para perawat merasa jika sesuatu
terjadi kepada tempat bekerja mereka, dam muncul suatu masalah, maka masalah
tersebut juga menjadi masalah mereka juga para perawat Non PNS.
Pada pernyataan Saya merasa sebagai bagian dari keluarga dalam rumah
sakit ini (X2.5) diperoleh rerata skor sebesar 3,92 dan termasuk dalam kategori
tinggi. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk merasa
menjadi bagian keluarga, harus memiliki rasa saling mendukung antara satu sama
lain, adanya rasa aman, dan nyaman berada di dalamnya, dan hal itu terdapat pada
RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang mana dapat menyediakan rasa aman dan
nyaman, serta adanya para perawat yang saling mendukung antara satu sama lain,
yang membuat para perawat Non PNS merasa bagian dari keluarga rumah sakit ini.
Pada pernyataaan Rumah sakit ini memiliki arti yang besar bagi saya (X2.6)
diperoleh rerata skor sebesar 3,87 dan termasuk dalam kategori tinggi. Perawat Non
PNS merasa bahwa tempat mereka bekerja sekarang yaitu RSJD Dr. Amino
Gondohutomo memiliki arti yang besar bagi mereka.
Pada pernyataan Saya ingin ikut berperan aktif dalam kegiatan di rumah
sakit (X2.7) diperoleh rerata skor sebesar 3,94 dan termasuk dalam kategori tinggi.
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Para perawat Non PNS memiliki keinginan untuk ikut berperan aktif dalam
kegiatan di rumah sakit. Berperan aktif artinya ikut di dalamnya dan bekerja
bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan.
Pada pernyataan Saya ingin ikut terlibat dalam pencapaian tujuan rumah
sakit (X2.8) diperoleh rerata skor sebesar 3,79 dan termasuk dalam kategori tinggi.
Pernyataan ini merujuk pada pernyataan sebelumnya, jika para perawat Non PNS
ingin ikut berperan aktif, tentu saja dengan berperan aktif, perawat juga
sesungguhnya terlibat secara langsung dalam pencapaian tujuan rumah sakit, yaitu
untuk menuju pelayanan kesehatan jiwa paripurna yang bermutu.
Jadi, dari indikator Komitmen Afektif (A), pada pernyataan Saya senang
dapat bekerja di rumah sakit ini diperoleh rerata skor tertinggi sebesar 4,19 dan
termasuk dalam kategori Sangat tinggi, dan pernyataan bagi saya masalah rumah
sakit adalah masalah saya juga diperoleh rerata skor terendah sebesar 3,70 namun
masih termasuk dalam kategori tinggi, menunjukan bahwa perawat Non PNS di
RSJD Dr. Amino Gondohutomo memilki komitmen afektif yaitu komitmen yang
berkaitan dengan ikatan emosional dari individu terhadap organisasinya dan
menyebabkan individu terus memiliki keingan untuk menjadi anggota organisasi.
Hal ini dapat dilihat bahwa perawat senang bekerja di RSJD Dr. Amino
Gondohutomo, para perawat bangga menceritakan kepada orang lain bahwa mereka
anggota dari rumah sakit tersebut, mereka senang jika menghabiskan masa
kariernya di rumah sakit tersebut, dan mereka juga merasa masalah yang terjadi di
dirumah sakit adalah masalah mereka juga, dan mereka merasa menjadi bagian
keluarga besar rumah sakit. Selain itu, bagi mereka RSJD Dr. Amino Gondohutomo
memiliki arti yang besar bagi mereka, dan mereka ingin ikut berperan aktif dalam
kegiatan di ruah sakit dan dalam pencapaian tujuan rumah sakit.
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Deskripsi komitmen afektif berdasarkan jawaban masing-masing responden
dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:
Tabel 4.18 Distribusi Frekuensi tentang Komitmen Afektif
No.

Komitmen Afektif

Frekuensi

Prosentase

(Orang)

(%)

1

Tinggi

43

81,1

2

Sangat tinggi

10

18,9

Total

53

100,0

Sumber: Data primer diolah 2019
Berdasarkan tabel diatas diketahui sebagian besar responden yaitu sebanyak
43 orang (81,1 %) Tinggi dan 10 orang (18,9 %) Sangat tinggi .
b. Komitmen Berkelanjutan
Berdasarkan tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang
komitmen berkelanjutan tergolong tinggi dengan rerata skor sebesar 3,65.
Pada pernyataan akan terlalu merugikan bagi saya untuk meninggalkan
rumah sakit ini (X2.9) diperoleh rerata skor sebesar 3,68 dan termasuk dalam
kategori tinggi. Dari pernyataan tersebut, menunjukan bahwa para perawat merasa
mengalami kerugian, jika meninggalkan RSJD Dr. Amino Gondohutomo.
Pada pernyataan akan sangat sulit bagi saya untuk meninggalkan rumah
sakit ini (X2.10) diperoleh rerata skor sebesar 3,58 dan termasuk dalam kategori
tinggi. Perawat Non PNS merasa sangat sulit untuk meninggalkan rumah sakit,
kesulitan yang terjadi ditimbulkan oleh berbaga faktor, diantaranya mayoritas
perawat non PNS sudah berkeluarga dan memiliki anak, kesulitan yang terjadi
adalah jika mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka tidak memiliki sumber
pendapatan, yang mana untuk menghidupi keluarganya.
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Pada pernyataan banyak hal dalam kehidupan saya akan terganggu jika saya
memutuskan ingin meninggalkan rumah sakit sekarang (X2.11) diperoleh rerata
skor sebesar 3,64 dan termasuk dalam kategori tinggi. Seperti keterangan pada
(X2.10), meninggalkan rumah sakit akan mempengaruhi banyak hal, terutama pada
bidang mata pencaharian dan ekonomi para perawat NoN PNS.
Pada pernyataan saat ini, tetap bekerja di rumah sakit ini merupakan
kebutuhan bagi saya (X2.12) diperoleh rerata skor sebesar 4,19 dan termasuk dalam
kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukan bahwa pekerjaan yang mereka jalani
sekarang ini merupakan suatu kebutuhan, yang mana pada hakekatnya sesuatu
kebutuhan adalah sesuatu yang penting dan wajib.
Pada pernyataan akibat terburuk dari meninggalkan rumah sakit ini yaitu
langkanya alternatif tempat kerja lain yang tersedia (X2.13) diperoleh rerata skor
sebesar 3,36 dan termasuk dalam kategori tinggi. Para perawat mengatakan bahwa
langkanya alternatif dipengaruhi dengan kondisi perawat yang mayoritas sudah
menginjak umur 30-40 tahun, yang mana produktivitas dalam bekerja mereka
kurang maksimal, jika harus mencari tempat lain dalam bekerja. Selain itu latar
belakang pendidikan mereka yaitu keperawatan, mereka juga harus berpikir secara
matang untuk berpindah kerja. Namun ada beberapa perawat Non PNS yang tidak
setuju dengan hal ini, mereka beranggapan bahwa masih ada tempat lain untuk
bekerja, dan mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil
(CPNS) adalah suatu alternatif lain.
Pada pernyataan saya merasa kemungkinan untuk diterima di rumah sakit/
perusahaan lain sangat kecil (X2.14) diperoleh rerata skor sebesar 3,45 dan
termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa mereka merasa untuk
diterima di rumah sakit/ perusahaan lain dengan kondisi mereka adalah sangat kecil.
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Jadi, dari indikator Komitmen Berkelanjutan (B), pada pernyataan saat ini tetap
bekerja di rumah sakit ini merupakan kebutuhan bagi saya diperoleh rerata skor
tertinggi sebesar 4,19 dan termasuk dalam kategori Sangat tinggi, dan

pada

pernyataan akibat terburuk dari meninggakan rumah sakit ini yaitu langkanya
alternatif tempat kerja lain yang tersedia diperoleh rerata skor terendah sebesar 3,36
namun masih termasuk dalam kategori tinggi. Hasil tersebut menunjukan bahwa
perawat Non PNS memiliki komitmen berkelanjutan yaitu komitmen yang terjadi
karena kebutuhan individu untuk tetap menjadi anggota organisasi, dilihat dari
pernyataan mereka bahwa bekerja di RSJD Dr. Amino Gondohutomo merupakan
kebutuhan bagi mereka, dan jika perawat tersebut meninggalkan organisasi maka
akan menimbulkan kerugian bagi individu tersebut. Hal ini dapat dilihat juga dari
para perawat yang menyatakan bahwa akan terlalu merugikan dan sulit bagi mereka
untuk meninggalkan RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan mereka merasa banyak
hal yang terganggu jika mereka memutuskan/ meninggalkan rumah sakit. Selain itu
mereka merasa tetap bekerja di rumah sakit merupakan kebutuhan bagi mereka, dan
mereka merasa akibat terburuk dari meninggalkan rumah sakit ini yaitu langkanya
alternatif/ mereka tidak memiliki pandangan lain selain bekerja di rumah sakit lain,
serta merasa kemungkinan untuk diterima ditempat lain sangat kecil.
Deskripsi komitmen berkelanjutan berdasarkan jawaban masing-masing
responden dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:
Tabel 4.19 Distribusi Frekuensi tentang Komitmen Berkelanjutan
No.

Komitmen Berkelanjutan

Frekuensi
(Orang)

Prosentase
(%)

1

Rendah

10

18,9

2

Tinggi

38

71,7

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata

87

No.
3

Komitmen Berkelanjutan

Frekuensi
(Orang)

Prosentase
(%)

Sangat tinggi

5

9,4

Total

53

100,0

Sumber: Data primer diolah, 2019
Berdasarkan tabel diatas diketahui sebagian besar responden yaitu sebanyak
10 orang (18,9 %) termasuk dalam kategori berkomitmen rendah, 38 orang (71,7%)
berkomitmen tinggi, dan 5 orang (9,4%) sangat tinggi. Menurut pernyataan perawat
yang termasuk dalam kategori rendah, mayoritas mereka berkata masih ada jalan
lain selain bekerja di RSJD Dr. Amino Gondohutomo, jika mereka menemukan
tempat kerja yang lebih dapat mencukupi kebutuhan mereka maka mereka akan
meninggalkan rumah sakit.
c.

Komitmen Normatif
Berdasarkan tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang

komitmen normatif diperoleh rerata skor sebesar 3,58 dan tergolong tinggi.
Pada pernyataan Rumah sakit sudah memberikan yang terbaik bagi saya
(X2.15) diperoleh rerata skor sebesar 3,71. Hal ini menunjukan bahwa perawat Non
PNS merasa rumah sakit sudah memberikan yang terbaik bagi mereka.
Pada pernyataan saya berhutang budi banyak pada rumah sakit (X2.16)
diperoleh rerata skor sebesar 3,32. Hal ini menunjukan bahwa perawat Non PNS
merasa berhutang budi banyak pada rumah sakit. Berhutang budi dapat berarti
mereka merasa dengan bekerja di rumah sakit tersebut, mereka dapat memperoleh
penghidupan bagi keluarganya, mereka dapat bertemu rekan kerja yang saling
mendukung, dan mereka dapat mengembangkan kemampuan dengan bekerja
menjadi perawat di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi.
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Pada pernyataan saya meyakini bahwa seseorang harus selalu loyal terhadap
pekerjaannya (X2.17) diperoleh rerata skor sebesar 3,83 dan termasuk dalam
kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa mereka merasa seseorang harus selalu
loyal dengan tempat di mana mereka bekerja.
Pada pernyataan rumah sakit ini layak mendapatkan kesetiaan saya (X2.18)
diperoleh rerata skor sebesar 3,72 dan termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini
menunjukan bahwa para perawat Non PNS menunjukkan kesetiaannya dengan
terus bekerja di RSJD Dr. Amino Gondohutomo.
Pada pernyataan Saya akan merasa bersalah apabila meninggalkan rumah
sakit saat ini (X2.19) diperoleh rerata skor sebesar 3,47 dan termasuk dalam
kategori tinggi. Perawat merasa adanya beban mental yang ditanggung jika mereka
meninggalkan rumah sakit, perasaan bersalah terhadap rumah sakit serta rekan kerja
mereka dan beranggapan bahwa dengan meninggalkan rumah sakit berarti mereka
meninggalkan tanggung jawab yang dipikul.
Pada pernyataan saya merasa tidak pantas jika harus meninggalkan rumah
sakit ini begitu saja (X2.20) diperoleh rerata skor sebesar 3,43 dan termasuk dalam
kategori tinggi. Hal ini menunjukan bawah perawat merasa tidak pantas jika harus
meninggalkan rumah sakit begitu saja.
Jadi, dari indikator Komitmen Normatif (C), pada pernyataan saya meyakni bahwa
seseorang harus selalu loyal terhadap pekerjaannya diperoleh rerata skor tertinggi
sebesar 3,83, Sedangkan pada pernyataan saya berhutang budi banyak pada rumah
sakit ini diperoleh rerata skor terendah sebesar 3,32 namun masih termasuk dalam
kategori tinggi. Hasil tersebut menunjukan bahwa perawat memiliki komitmen
normatif, yaitu komitmen yang terjadi karena individu merasa harus tetap berada
dalam organisasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perawat merasa rumah sakit
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sudah memberikan yang terbaik bagi mereka, mereka merasa berhutang budi pada
rumah sakit, dan mereka meyakini bahwa seseorang harus selalu loyal terhadap
pekerjaannya. Selain itu mereka merasa RSJD Dr. Amino Gondohutomo layak
mendapatkan kesetian mereka, dan juga mereka mersalah bersalah dan tidak pantas
jika harus meninggalkan rumah sakit begitu saja.
Deskripsi komitmen normatif berdasarkan jawaban masing-masing
responden dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:
Tabel 4.20 Distribusi Frekuensi tentang Komitmen Normatif
No.

Komitmen Normatif

Frekuensi
(Orang)

Prosentase
(%)

1

Rendah

9

17,0

2

Tinggi

42

79,2

3

Sangat tinggi

2

3,8

Total

53

100,0

Sumber: Data primer diolah 2019
Berdasarkan tabel diatas diketahui sebagian besar responden yaitu sebanyak
9 orang (17 %) termasuk dalam kategori rendah, 42 orang (79,2) tinggi, dan 2 orang
(3,8%) sangat tinggi. Para perawat non PNS memiliki kategori tidak komitmen
menerangkan bahwa mereka hanya bekerja dengan pekerjaan yang harus mereka
kerjakan, untuk masalah hal-hal normatif, mereka kurang merasa hal tersebut harus
diperhatikan, Mungkin hal ini tidak akan terjadi jika rumah sakit lebih
memperhatikan masalah kesejahteraan perawatnya mereka dan hubungan antara
atasan lebih dipererat, perawat non PNS akan lebih merasa sungkan untuk
meninggalkan RSJD dr. Amino Gondohutomo
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4.3.4. Upaya- upaya peningkatan Komitmen Organisasional
Menurut Kepala Perawat Komariyatun, S. Kep, M, Kes, upaya- upaya yang
telah dilakukan oleh RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah untuk
meningkatkan komitmen organisasional perawat Non PNS adalah:
1.

Memberikan kesempatan partisipasi kepada para perawat untuk memberikan
pendapat terkait hal-hal pengembangan RSJD Dr. Amino Gondohutomo
Provinsi Jawa Tengah.

2.

Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, adanya suasana yang nyaman
dan aman.

3.

Memberikan tunjangan berupa uang yang disebut dengan istilah Jasa
Pelayanan (JP). Jasa pelayanan diberikan bagi mereka para perawat Non PNS
diluar gaji pokok mereka. Jumlah/ nominal jasa pelayanan tergantung pada
tingkatan perawat/ perawat klinis (PK), dan hal tersebut juga sudah diatur
dalam aturan pemerintah.

4.

Mengadakan rekreasi/ gathering bersama sebaga wujud kebersamaan antara
atasan/ penyelia rumah sakit dengan para perawat.

5.

Adanya transparansi dan keterbukaan informasi terkait dengan hal-hal
pekerjaan.

6.

Menciptakan keadilan terhadap anggota, tidak diskriminatif, baik rasial
kebangsaan, gender, maupun usia dan menangani keluhan secepat dan seadil
mungkin.

7.

Menjamin rahasia pribadi anggota perawat.
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