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ABSTRACT

Quality of Work life (QWL) was needed in hospital work environment. Through management approach human 
resource should be able to create QWL that can provide opportunity for self development, welfare that can cover worker 
basic needs, and safe and comfortable work environment hence can encourage work enthusiasm in effort to better 
achieve the purpose. General purpose of research was setting QWL development based on QWL effect analysis on nurse 
job satisfaction in Leprosy Hospital of Sumberglagah, Pacet Mojokerto. Research design was analytic and explanatory 
research performa Leprosy Hospital of Sumberglagah Pacet Mojokerto by all inpatient room nurses as respondent. Data 
analysis technique used regression analysis method. Research result showed that level of 1) autonomy in autonomous 
nurse was 93,6%, 2) nurse social support was high of 80,9%, 3) nurse work pressure was high of 91,5%, 4) nurse career 
demand was low of 95,7%, 5) organizational structure in work environment was conducive (76,6%), 6) organizational 
culture in nurse work environment was non conducive (23,4%), 7) QWL in nurse work environment was still low (91,5%), 
8) nurse job satisfaction in inpatient unit showed dissatisfaction of 95,7%. It can be concluded that Quality of Work Life 
(QWL) has positive and significant effect on job satisfaction. It is suggested to develop continuous human resource 
management program in inpatient room by conducting activities as recommended. 
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PENDAHULUAN

Kinerja perawat menjadi isu dunia saat ini. Hal 
tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat 
terhadap kebutuhan akan pelayanan keperawatan prima 
atau pelayanan keperawatan yang bermutu tinggi. Kondisi 
yang dibutuhkan dalam pelayanan keperawatan yang 
berkualitas bukan hanya kompetensi saja, melainkan lebih 
dari itu, yaitu diperlukan suasana kerja yang berkualitas 
dan kompetitif dengan rumah sakit lain. Rumah Sakit 
Kusta Sumberglagah merupakan Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan status 
PPK-BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Sehingga 
semakin berat dan kompleks tantangan masa kini dan 
masa mendatang. Karena semakin berat dan kompleks 
maka suatu keharusan rumah sakit memelihara dan 
meningkatkan semangat kerja perawatnya, karena dengan 
semangat kerja akan menumbuhkan inisiatif, kreativitas 
dan inovatif di mana perawat selama 24 jam lebih banyak 
berhubungan dengan pasien di rumah sakit. Kualitas 
kehidupan kerja merupakan suatu konsep manajemen 
yang berupaya untuk mengkondisikan lingkungan kerja 
yang optimal sehingga tiap pegawai mampu menampilkan 
kemampuannya secara optimal agar para pegawai dapat 
mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. 

Kualitas kehidupan kerja atau QWL (Quality of Work 
Life) diperlukan dalam lingkungan kerja di rumah sakit. 
Melalui pendekatan manajemen sumber daya manusia 
harus mampu menciptakan kualitas kehidupan kerja 
QWL yang dapat memberi kesempatan pengembangan 
diri, kesejahteraan yang dapat menutupi kebutuhan dasar 
pekerja, serta lingkungan kerja yang aman dan nyaman 
sehingga dapat membangkitkan semangat kerja dalam 
upaya pencapaian tujuan secara lebih baik. Data di 
rumah sakit menunjukkan jumlah perawat Rumah Sakit 
Kusta Sumberglagah di tahun 2011 sebanyak 66 orang 
yang terbagi di tiga ruang Rawat Inap Melati, Anggrek 
dan Tulip. Berdasarkan status pendidikan yang ditempuh 
terdiri dari S1 Keperawatan 8 orang, D4 Keperawatan 3 
Orang, D3 Keperawatan 54 orang SPK 1 orang. Secara 
jumlah ketenagaan masih kurang, sehingga tekanan kerja 
perawat di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah tergolong 
masih tinggi. Pengelolaan tenaga perawat di Rumah 
Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto masih perlu ditata 
mengenai ketentuan yang baku dalam peningkatan 
kualitas kerja, kerja sama tim, partisipasi dalam rapat, 
sistem keterbukaan, proses formal penyampaian keluhan, 
lingkungan kerja perawat dan pembenahan standarisasi 
keselamatan kerja di rumah sakit. Hal tersebut diatas 
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akan meningkatkan kualitas bila diperbaiki. Sejak tahun 
2008 sampai dengan 2010 didapatkan data perawat yang 
masuk dan keluar sebagai berikut. Data informasi jumlah 
perawat yang pernah bekerja dan perawat yang keluar 
(turn over rate) di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah 
sejak tahun 2008 sampai dengan 2010 sebesar 14,8%. 
Organisasi yang kurang memperhatikan faktor QWL 
sepertinya akan sulit mendapatkan atau mempertahankan 
pekerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 
Berdasarkan data tersebut maka masalah penelitian ini 
adalah didapatkan perawat yang keluar (turn over rate) 
sebesar 14,8% di Rumah Sakit Sumberglagah periode 
2008 sampai dengan 2010. 

Dalam kaitan dengan tantangan dan persaingan 
Rumah Sakit yang semakin tajam Sumber Daya Manusia 
(SDM) di rumah sakit menjadi sangat penting dan 
menentukan dalam usaha pencapaian visi dan misi 
organisasi. Organisasi dituntut mampu mengelola SDM 
untuk mencapai keseimbangan kehidupan kerja, salah satu 
cara yang bisa dilakukan organisasi adalah pengembangan 
QWL di dalam organisasi supaya menghasilkan lingkungan 
kerja yang lebih manusiawi. Kualitas kehidupan kerja 
berupaya memenuhi kebutuhan tingkat tinggi karyawan 
dan kebutuhan mereka yang lebih pokok. Pendekatan 
ini berusaha untuk lebih mendayagunakan keterampilan 
karyawan dan menyediakan lingkungan yang mendorong 
mereka untuk meningkatkan keterampilan. Gagasannya 
adalah bahwa karyawan merupakan sumber daya 
manusia yang perlu dikembangkan, bukan sekedar 
digunakan. Berbagai faktor yang memengaruhi QWL 
diantaranya kondisi yang dibutuhkan dan yang dialami di 
rumah, kondisi yang dibutuhkan dan yang dialami perawat 
dan di tempat kerja dan sarana prasarana. Ketiga faktor 
ini apabila dikelola akan menghasilkan lingkungan kerja 
yang baik dan kondusif, tentunya akan membuat perawat 
merasa nyaman sehingga mampu bekerja dengan 
maksimal untuk kesuksesan dan kemajuan rumah sakit. 
Partisipasi dan sistem imbalan juga membuat seorang 
perawat akan bekerja dengan baik (Hasibuan, 2000). 
Pimpinan merupakan kunci utama dalam manajemen 
yang memegang peran strategis dan penting dalam 
kelangsungan hidup pelayanan perawatan di rumah sakit, 
karena pimpinan merupakan pencetus tujuan, pengambil 
keputusan, merencanakan dan mengorganisasikan 
seluruh sumber daya yang dimilikinya. Oleh sebab itu, 
seorang pemimpin dituntut untuk selalu bisa membuat 
suasana kehidupan kerja yang baik sehingga mampu 
meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja perawat. 
Peningkatan kinerja dan kepuasan kerja perawat akan 
mampu mendongkrak daya saing terhadap kompetitif 
perumahsakitan sekarang ini (Mangkunegara, 2004). 
Organisasi yang kurang memperhatikan QWL sepertinya 
akan sulit mendapatkan atau mempertahankan pekerja 
yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, bahkan akan 
sulit membangkitkan semangat kerja dari pekerja yang 
sudah ada. Dan lebih dari itu akan menghadapi kondisi 

perpindahan pekerja (labour turnovers) karena mereka 
lebih memilih untuk bekerja di tempat atau perusahaan 
lain yang menerapkan berbagai faktor kualitas kehidupan 
kerja yang lebih menjanjikan. Adapun tujuan dari penelitian 
ini adalah menyusun pengembangan QWL berdasarkan 
analisis pengaruh QWL terhadap kepuasan kerja perawat 
di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini merupakan penelitian 
analitik dan explanatory research suatu penelitian yang 
menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui 
pengujian hipotesis atau penelitian akan menghubungkan 
variabel yang ada. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
perawat yang berada di Rawat Inap Rumah Sakit Kusta 
Sumberglagah sebanyak 51 orang. Sampel dalam 
penelitian ini adalah perawat di Rawat Inap Rumah Sakit 
Kusta Sumberglagah yang memenuhi kriteria inklusi 
dan eksklusi. Kriteria Inklusi terdiri dari Kepala Bidang 
Perawatan, Kepala Ruangan unit rawat inap, Perawat 
bekerja shift pagi, sore dan malam, bersedia menjadi 
responden. Sedangkan kriteria eksklusi terdiri dari perawat 
yang sedang cuti, perawat sedang mengikuti Pendidikan 
dan Pelatihan.

Besar sampel dalam penelitian ini adalah perawat 
yang ada di Rawat Inap Rumah Sakit Kusta Sumberglagah 
yang memenuhi kriteria inklusi jumlah sampel yaitu 47 
perawat. Pada tahap awal dilakukan analisis deskriptif 
yang digunakan untuk menggambarkan objek yang diteliti 
melalui data sampel. Penyajian data sampel disajikan 
dengan tabel frekuensi. Tabel frekuensi digunakan untuk 
menghitung berapa banyak responden yang memilih 
jawaban nomer satu hingga lima pada tiap pertanyaan 
kuesioner. Jumlah dari frekuensi tiap pertanyaan sesuai 
dengan jumlah kuesioner yang dibagikan kepada 
responden. Frekuensi yang terbesar menunjukkan 
banyaknya responden yang memilih jawaban tersebut 
pada pertanyaan tersebut.

HASIL PENELITIAN

Tekanan Kerja (Work Pressure) Perawat Ruang 
Rawat Inap di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah 
Mojokerto

Tekanan kerja perawat (work pressure) didefinisikan 
dalam penelitian ini adalah tugas yang harus dilakukan 
perawat sesuai dengan pekerjaan dan kemampuan 
yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban, yang 
menyebabkan beban kerja perawat menjadi bertambah. 
Pada Indonesian Psychiatric Quarterly (1998), batasan 
beban kerja adalah tanggapan individu terhadap lama 
dan banyaknya pekerjaan serta banyaknya tugas yang 
harus diselesaikan. Beban kerja sebagai sumber stres 
disebabkan oleh kelebihan beban kerja, yang dibedakan 
menjadi kelebihan beban kerja secara kuantitatif 
(quantitative overload) dan beban kerja secara kualitatif 
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(qualitative overload) (Caplan HI & Sadock BJ, 1973). 
Tekanan kerja perawat (work pressure) di Rawat 

Inap Rumah Sakit Kusta Sumberglagah memiliki tekanan 
kerja tinggi sebesar 43 perawat (91,5%), menurut analisa 
peneliti meliputi masa kerja perawat, usia, jenis kelamin 
dan kondisi organisasi untuk lebih jelasnya akan diuraikan 
peneliti sebagai berikut. Masa kerja perawat, di ruang 
rawat inap yang terbanyak memilki masa kerja antara 
3 tahun sampai 7 tahun. Dari hasil crosstab masa kerja 
perawat kurang dari 7 tahun didapatkan ada tekanan 
kerja (work pressure) yang signifikan dibandingkan masa 
kerja diatas 7 tahun sehingga dapat diperoleh gambaran 
oleh peneliti semakin lama masa kerja yang dimiliki 
oleh perawat maka tekanan kerja (work pressure) akan 
semakin rendah, di ruang rawat inap banyak hal yang 
menyebabkan tekanan kerja perawat diantaranya keluhan 
perawat bahwa setiap saat harus menghadapi pasien 
dengan karakteristik yang berbeda. Berbagai macam 
pasien yang dirawat akan lebih mudah dihadapi oleh 
perawat yang masa kerjanya lama hal ini sesuai dengan 
pendapat Matteson (1980) dengan pengalaman kerja dan 
pendidikan lebih tinggi dapat meningkatkan kemampuan 
beradaptasi dengan pekerjaan.

Usia perawat dalam penelitian ini di peroleh data 
perawat yang terbanyak berusia antara 31 tahun sampai 
dengan 35 tahun. Hasil cross tabulasi pada penelitian ini 
didapatkan hasil bahwa usia perawat antara 25 sampai 
dengan 30 tahun memiliki tekanan kerja (work pressure) 
yang tinggi artinya semakin lama perawat bekerja makan 
beban kerja yang dirasakan semakin tidak ada tekanan 
kerja (work pressure) hal ini sesuai dengan pendapat 
Munandar (2001), yang menyatakan bahwa beban kerja 
dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. 
Faktor eksternal meliputi adanya tugas yang dilakukan 
yang bersifat fisik maupun mental, organisasi kerja dan 
lingkungan kerja, sedangkan faktor internal meliputi umur, 
jenis kelamin dan kondisi kesehatan.

Status pendidikan perawat yang ada di unit rawat 
inap sebagian besar adalah DIII Keperawatan selain Sarjana 
Keperawatan. Pendidikan ini menurut analisa peneliti 
memiliki korelasi terhadap tekanan kerja (work pressure) 
perawat di mana perawat yang memiliki pendidikan lebih 
rendah didapatkan hasil 100% mengalami tekanan kerja 
(work pressure) yang tinggi dibandingkan dengan status 
pendidikan Sarjana Keperawatan. Hal ini sebagaimana 
teori Notoatmodjo (1985) mengatakan bahwa pendidikan 
dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam berpola 
hidup terutama motivasi untuk bersikap. Sedangkan 
secara kuantitatif oleh karena banyak dan beragamnya 
pekerjaan dan kurang idealnya ratio perawat dengan 
klien di ruang rawat inap. Hal ini dapat diasumsikan 
bahwa semakin banyak dan beragamnya pekerjaan 
akan semakin menambah beban kerja perawat di ruang 
rawat inap.

Komposisi jenis kelamin perawat yang sebagian 
besar perawat di ruang rawat inap berjenis kelamin 
perempuan sebesar 76,6%. Jenis kelamin perempuan 

memiliki pengaruh yang signifikan yang terhadap tekanan 
kerja (work pressure). Perawat perempuan memiliki 
tekanan kerja (work pressure) yang signifikan dibandingkan 
dengan laki-laki. Hal ini sesuai dengan pendapat Munandar 
(2001), yang menyatakan bahwa beban kerja dipengaruhi 
oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal 
meliputi adanya tugas yang dilakukan yang bersifat fisik 
maupun mental, organisasi kerja dan lingkungan kerja, 
sedangkan faktor internal meliputi umur, jenis kelamin, 
kondisi kesehatan. 

Status Rumah Sakit Kusta Sumberglagah sebagai 
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai Bulan 
Oktober tahun 2009 juga memberikan dampak terhadap 
Tekanan Kerja (work pressure) perawat. Organisasi yang 
berstatus BLUD ada dua indikator yang selalu menjadi 
ukuran kinerja organisasi yaitu kinerja keuangan dan 
kinerja non keuangan sebagai indikator organisasi itu 
sehat atau tidak (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
10/PMK.02/2006). Kinerja non keuangan perawat dituntut 
mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan 
standar pelayanan minimal yang sudah dibuat oleh rumah 
sakit misalnya angka komplain, kejadian tidak diinginkan 
dan pasien safety dan ukuran keuangan misalnya target 
pendapatan unit yang akan mendukung pencapaian 
tingkat kemandirian keuangan (CRR). Dari indikator ini 
secara tidak langsung berdampak pada target pendapatan 
di setiap instalasi yang ada di Rumah Sakit Sumberglagah. 
Unit rawat inap sebagai unit utama selain Kamar Operasi, 
IGD dan Rawat Jalan.

Rumah Sakit Kusta Sumberglagah memiliki motto 
Jujur Ramah Terpercaya Dalam Pelayanan. Motto 
merupakan sinar pemandu dalam organisasi. Perawat 
mempunyai kewajiban selalu prima untuk memberikan 
pelayanan kepada setiap pasien yang dirawat. Di satu 
sisi rasio perawat dengan jumlah pasien di ruang Rawat 
Iinap Anggrek dan Melati masih belum bisa dipenuhi 
secara optimal. (Munandar, 2001). Yang memengaruhi 
beban kerja perawat adalah kondisi pasien yang selalu 
berubah, jumlah rata-rata jam perawatan yang dibutuhkan 
untuk memberikan pelayanan langsung pada pasien serta 
dokumentasi asuhan keperawatan.

Perawat ruang rawat inap pada variabel tekanan 
kerja (work pressure) di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah 
memiliki tekanan kerja (work pressure) tinggi. Menurut 
Munandar (2001), yang menyatakan bahwa stres pada 
hakikatnya merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor, 
diantaranya overload dan deprivational stres. Pertama 
overload dapat dibedakan secara kuantitatif dan kualitatif. 
Dikatakan overload kuantitatif bila target kerja melebihi 
kemampuan pekerja yang bersangkutan, akibatnya 
pekerja mudah lelah dan berada pada ketegangan tinggi. 
Overload kualitatif, bila pekerjaan memiliki tingkat kesulitan 
dan kerumitan yang tinggi. Kedua deprivational stres, di 
mana pekerjaan yang dijalani tidak lagi menantang atau 
menarik bagi pekerja, akibatnya timbul berbagai keluhan 
seperti kebosanan, ketidakpuasan dalam bekerja. Hasil 
penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan 
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Tabel 1.

Pendapat Perawat tentang Tekanan Kerja (Work Pressure) di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Sumberglagah 
Mojokerto

No
Pendapat Perawat

Skor Jawaban

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

N % N % N % N % N %

1 Pekerjaan yang diberikan 
kepada perawat terlalu 
berat

4 8,5% 17 36,2% 1 2,1% 24 51,1% 1 2,1%

2 Terlalu banyak pekerjaan 
dari berbagai pelayanan 
yang harus perawat 
lakukan

0 0,0% 6 12,8% 2 4,3% 36 76,6% 3 6,4%

3 Terlalu banyak tuntutan 
keluarga pasien

1 2,1% 7 14,9% 2 4,3% 35 74,5% 2 4,3%

4 Terlalu banyak tugas 
tambahan yang diberikan 
pimpinan rawat inap 
kepada perawat

0 0,0% 19 40,4% 5 10,6% 22 46,8% 1 2,1%

5 Perawat kurang nyaman 
terhadap tuntutan untuk 
kontak langsung secara 
terus menerus selama jam 
kerja

0 0,0% 13 27,7% 2 4,3% 27 57,4% 5 10,6%

6 Perawat selalu dituntut 
untuk dapat setiap saat 
mengambil keputusan 
yang tepat

0 0,0% 2 4,3% 1 2,1% 36 76,6% 8 17,0%

7 Perawat dituntut untuk 
dapat memberikan 
pelayanan yang berkualitas

0 0,0% 1 2,1% 1 2,1% 36 76,6% 9 19,1%

8 Perawat dituntut harus 
merawat pasien dalam 
kondisi apapun

0 0,0% 0 0,0% 2 4,3% 39 83,0% 6 12,8%

9 Pengetahuan dan 
keterampilan yang miliki 
perawat tidak mampu 
mengimbangi sulitnya 
pekerjaan 

1 2,1% 8 17,0% 3 6,4% 31 66,0% 4 8,5%

10 Perawat setiap saat harus 
menghadapi pasien 
dengan kharakteristik yang 
berbeda 

0 0,0% 0 0,0% 2 4,3% 36 76,6% 9 19,1%

11 Jumlah pasien tidak sesuai 
dengan jumlah perawat 

0 0,0% 1 2,1% 2 4,3% 34 72,3% 10 21,3%

12 Perawat dituntutut dengan 
tanggung jawab yang 
tinggi terhadap aspek 
keperawatan yang di 
berikan

0 0,0% 8 17,0% 2 4,3% 32 68,1% 5 10,6%

13 Perawat jenuh dan bosan 
dengan tugas pemberian 
obat-obatan secara tepat 
waktu

6 12,8% 25 53,2% 4 8,5% 10 21,3% 2 4,3%
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oleh Munandar (2001) diatas, di mana responden yang 
mengalami stres kerja ini disebabkan oleh beban kerja 
yang berlebihan baik secara kuantitatif maupun kualitatif 
yang tidak segera diatasi serta tuntutan peran yang lain 
yaitu tugas non keperawatan. 

Kesempatan Karir (Career Demands) Perawat 
di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Kusta 
Sumberglagah Mojokerto

Pengembangan karir perawat merupakan suatu 
perencanaan dan penerapan rencana karir. Perencanaan 
karir merupakan bagian dari manajemen personal, 
dan menjadi hal yang utama untuk setiap organisasi 
keperawatan. Program pengembangan karir dapat 
digunakan untuk penempatan perawat pada jenjang 
yang sesuai dengan keahliannya, serta menyediakan 
kesempatan yang lebih sesuai dengan kemampuan 
dan potensi perawat. Dengan adanya program 
pengembangan karir akan meningkatkan kualitas kerja 
perawat, perawat akan berusaha mengontrol karirnya 
dan mencapai karir yang lebih baik sehingga ia akan 
terus berprestasi dan memperoleh kepuasan kerja 
(Marquis & Huston, 2000). Menurut Flippo dalam Mas’ud, 
(1994) karir dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian 
kegiatan yang terpisah tetapi berkaitan, yang memberikan 
kesinambungan, ketenteraman, dan arti dalam hidup 
seseorang. Menurut Gibson et al (2000) karir merupakan 
urutan pengalaman dan kegiatan yang berkaitan dengan 
pekerjaan dan yang menciptakan sikap dan perilaku 
tertentu pada diri seseorang. Suatu karir terdiri dari 
urutan pengalaman atau suatu rangkaian kerja yang 
dipegang selama kehidupan seseorang yang memberikan 
kesinambungan dan ketenteraman sehingga menciptakan 
sikap dan perilaku tertentu.

Masa kerja perawat adalah menggambarkan 
seberapa lama perawat bekerja di rumah sakit. Masa 
kerja perawat di ruang rawat inap yang terbanyak 
memilki masa kerja antara 3 sampai 7 tahun. Hubungan 
masa kerja dengan kesempatan karir (Career Demands) 
memiliki hubungan yang signifikan. Masa kerja perawat 
yang kurang dari 7 tahun memiliki Kesempatan Karir 
(Career Demands) yang rendah dan masa kerja lebih dari 
7 tahun didapatkan Kesempatan Karir (Career Demands) 
yang tinggi. Dari hasil peneliti ini menggambarkan ada 
hubungan yang erat antara masa kerja dengan kesempatan 
karir (Career Demands). Di mana semakin lama masa 
kerja yang dimiliki oleh perawat maka kesempatan karir 
(Career Demands) semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Menurut Gibson et al (2000) karir merupakan 
urutan pengalaman dan kegiatan yang berkaitan dengan 
pekerjaan dan yang menciptakan sikap dan perilaku 
tertentu pada diri seseorang. Menurut Handoko (2000) 
karir adalah seluruh pekerjaan atau jabatan yang ditangani 
atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Suatu 
karir terdiri dari urutan pengalaman atau suatu rangkaian 
kerja yang dipegang selama kehidupan seseorang yang 
memberikan kesinambungan dan ketenteraman sehingga 

menciptakan sikap dan perilaku tertentu. Hubungan usia 
perawat dengan kesempatan karir (Career Demands) 
pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa usia perawat 
antara 31 sampai dengan 35 tahun memiliki kesempatan 
karir yang tinggi sedangkan usia perawat kuang dari 
31 tahun memiliki kesempatan karir (Career Demands) 
yang rendah. Hal ini disebabkan Rumah Sakit Kusta 
Sumberglagah adalah milik pemerintah 

Berdasarkan hasil cross tabulasi antara jenis kelamin 
dengan kesempatan karir (Career Demands) didapatkan 
laki-laki memiliki kesempatan karir (Career Demands) 
tinggi sebesar 18,2% dibandingkan dengan perempuan. Di 
ruang rawat inap jenis kelamin perempuan sebesar 76,6% 
sehingga dari hasil didapatkan signifikan kesempatan karir 
(Career Demands) yang rendah dibandingkan dengan 
laki-laki. Beberapa peneliti menemukan bahwa wanita 
cenderung menghabiskan lebih banyak waktu dalam 
hal urusan keluarga sehingga wanita dilaporkan lebih 
banyak mengalami konflik pekerjaan keluarga khususnya 
family interference with work (Berk et al, dalam Gutek, 
1991). Sebaliknya pria cenderung untuk menghabiskan 
lebih banyak waktu untuk menangani urusan pekerjaan 
daripada wanita sehingga pria dilaporkan lebih banyak 
mengalami konflik pekerjaan keluarga khususnya work 
interference with family daripada wanita.

Ada enam prinsip pengembangan karir perawat 
(Depkes, 2004) yaitu kualifikasi, penjenjangan, penerapan 
asuhan keperawatan, kesempatan yang sama, standar 
profesi dan komitmen pemimpin. Kualifikasi perawat 
dimulai berdasarkan lulusan kalau ini berarti berhubungan 
erat dengan tingkat pendidikan yang dimiliki perawat. 
Berdasarkan hubungkan pendidikan perawat dengan 
kesempatan karir (Career Demands) di ruang rawat 
inap Rumah Sakit Kusta Sumberglagah didapatkan 
hasil perawat yang memiliki pendidikan DIII didapatkan 
kesempatan karir (Career Demands) yang tinggi dan 
yang berpendidikan sarjana memilki kesempatan karir 
(Career Demands) yang rendah. Hal ini disebabkan 
pendidikan DIII keperawatan adalah perawat yang 
memiliki masa kerja yang lama sedangkan pendidikan 
sarjana adalah perawat yang baru direkrut di tahun 
2011. Pola karir masih mempertimbangkan daftar usulan 
kepangkatan yang ditetapkan oleh Menpan berdasarkan 
Daftar Usulan Kepangkatan (DUK) sebagaimana teori 
Notoatmodjo (1985) mengatakan bahwa pendidikan 
dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam berpola 
hidup terutama motivasi untuk bersikap. Jenjang karir 
merupakan sistim untuk meningkatkan kinerja dan 
profesionalisme sesuai dengan bidang pekerjaan melalui 
peningkatan kompetensi. Dalam pengembangan sistim 
jenjang karir profesional bagi perawat dapat dibedakan 
antara pekerjaan (job) dan karir (career). 

Pekerjaan diartikan sebagai suatu posisi atau 
jabatan yang diberikan atau ditugaskan serta ada 
keterikatan hubungan antara atasan dan bawahan, serta 
mendapatkan imbalan berupa uang. Karir diartikan sebagai 
suatu jenjang yang dipilih oleh individu untuk dapat 
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memenuhi kepuasan kerja perawat dan mengarah pada 
keberhasilan pekerjaan (kinerja) sehingga pada akhirnya 
akan memerikan kontribusi terhadap bidang profesi yang 
dipilihnya. Pemilihan karir secara bertahap akan menjamin 
individu dalam memperhatikan bidang profesinya karena 
karir merupakan investasi dan buka hanya mendapatkan 
penghargaan/imbalan jasa. Komitmen terhadap karir 
dapat dilihat dari sikap perawat terhadap profesinya serta 
motivasi untuk bekerja sesuai dengan karir yang telah 
dipilihnya.

Karir perawat (Career Demands) di ruang Rawat 
Inap Rumah Sakit Kusta Sumberglagah ada tetapi sistim 
pengembangan karir belum terprogram menjadi sistim 

pengelolaan perawat, sehingga peningkatan karir perawat 
belum tertata dengan baik antara kepala ruang rawat inap 
dengan manajemen SDM rumah sakit saat ini mulai dari 
kenaikan pangkat kesempatan pendidikan dan pelatihan 
sesuatu yang harus diserahkan pada setiap karyawan saja, 
seharusnya dikelola oleh organisasi untuk memastikan 
alokasi sumber daya manusia dan modal yang efisien. 
Seorang perawat yang rencana karir individunya tidak 
dapat diikuti di dalam organisasi, cepat atau lambat 
karyawan tersebut kemungkinan akan meninggalkan 
rumah sakit oleh karenanya organisasi harus membantu 
karyawan dalam perencanaan karir sehingga keduanya 
dapat memenuhi kebutuhan mereka. 

Tabel 2.

Pendapat Perawat tentang Kesempatan Karir (Career Demands) di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Sumberglagah 
Mojokerto

No Pendapat Perawat
Skor Jawaban

Sangat Tidak Sesuai Tidak Sesuai Kurang Sesuai Sesuai Sangat Sesuai

N % N % N % N % N

1. Pimpinan memberikan 
kesempatan pada perawat 
melanjutkan pendidikan 
yang lebih tinggi untuk 
mendukung karier.

0 0,0% 15 31,9% 32 68,1% 0 0,0% 0 0,0%

2 Karier perawat mengalami 
peningkatan selama bekerja 
di rumah sakit ini.

0 0,0% 25 53,2% 21 44,7% 1 2,1% 0 0,0%

3 Perawat belum pernah 
mendapat promosi jabatan 
selama bekerja

0 0,0% 13 27,7% 34 72,3% 0 0,0% 0 0,0%

4 Perawat naik pangkat 
karena prestasi kerja yang 
di capai

0 0,0% 27 57,4% 19 40,4% 1 2,1% 0 0,0%

5 Pimpinan menempatkan 
perawat sesuai dengan 
jenjang pendidikan yang 
dimiliki perawat.

0 0,0% 14 29,8% 32 68,1% 1 2,1% 0 0,0%

6 Pimpinan tidak memberikan 
kesempatan untuk 
mengembangkan karier di 
Rumah sakit ini.

0 0,0% 22 46,8% 21 44,7% 4 8,5% 0 0,0%

7 Karier perawat meningkat 
di Rumah sakit ini setelah 
mengikuti pendidikan.

3 6,4% 24 51,1% 20 42,6% 0 0,0% 0 0,0%

8 Meskipun prestasi kerja 
perawat bagus, kesempatan 
untuk kenaikan pangkat 
tidak diberikan oleh 
pimpinan.

0 0,0% 27 57,4% 18 38,3% 2 4,3% 0 0,0%

9 Pimpinan memberikan 
kesempatan bagi perawat 
untuk meningkatkan karier 
di Rumah sakit ini.

2 4,3% 35 74,5% 8 17,0% 2 4,3% 0 0,0%
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No Pendapat Perawat
Skor Jawaban

Sangat Tidak Sesuai Tidak Sesuai Kurang Sesuai Sesuai Sangat Sesuai

10 Prestasi yang di raih 
perawat saat ini sangat 
mendukung pening karier di 
Rumah sakit ini

2 4,3% 29 61,7% 16 34,0% 0 0,0% 0 0,0%

Quality of Work Life (QWL) Perawat di Ruang 
Rawat Inap Rumah Sakit Kusta Sumberglagah 
Mojokerto 

QWL didefinisikan sebagai keseimbangan 
antara keinginan atau minat pekerja dengan tanggung 
jawab sosial perusahaan. Robbins (Johnson, 1999) 
mengemukakan bahwa QWL is a process by which an 
organization responds to employee needs by developing 
mechanisms to allow them to share fully in making 
the decisions that design their lives at work. Pendapat 
Robbins menyiratkan makna bahwa QWL merupakan 
suatu proses di mana suatu organisasi bereaksi terhadap 
kebutuhan karyawan melalui pengembangan mekanisme 
pengambilan keputusan yang memungkinkan karyawan 
berpartisipasi penuh dalam merencanakan hidup mereka 
di tempat kerja. 

Hubungan usia perawat dengan QWL di ruang 
Rawat Inap Rumah Sakit Kusta Sumberglagah didapatkan 
penjelasan bahwa usia perawat berpengaruh terhadap 
QWL. Didapatkan hasil perawat yang memilki usia 
di bawah 30 tahun memiliki QWL yang rendah. Usia 
seseorang perawat akan memberikan gambaran kesiapan 
dalam melayani pasien dalam pelayanan keperawatan. 
Pelayanan keperawatan membutuhkan kesiapan mental 
perawat karena pasien yang dihadapi dengan karakteristik 
yang berbeda. Perawat di ruang rawat inap kusta melayani 
pasien yang memiliki tingkat kecemasan yang ringan 
sampai dengan berat. Pasien kusta merasa dirinya 
mengalami isolasi sosial di masyarakat sehingga kesiapan 
perawat untuk memberikan asuhan keperawatan semakin 
bertambah kompleks apabila tidak didukung dengan 
kesiapan yang matang untuk menghadapi pasien di 
ruang rawat inap rumah sakit. Hal ini sesuai dengan 
pendapat yang dikatakan oleh Maslach (1982) dan 
Farber (1991) dalam Sutjipto (2002) yang menyatakan 
para pekerja pemberi pelayanan di usia muda dipenuhi 
dengan harapan yang tidak realistik, jika dibandingkan 
dengan mereka yang berusia lebih tua. Seiring dengan 
pertambahan usia pada umumnya individu menjadi 
lebih matang, lebih stabil, lebih teguh sehingga memiliki 
pandangan yang lebih realistik.

Jenis kelamin perawat dalam penelitian ini juga 
memiliki pengaruh terhadap QWL dalam penelitian ini 
menunjukkan hasil signifikan di mana perawat perempuan 
memiliki QWL yang rendah dibanding laki-laki. Secara 
ketenagaan ruang rawat inap memiliki komposisi jenis 

kelamin perawat sebagian besar perempuan sehingga 
dibutuhkan sistim pengelolaan yang tepat, supaya mampu 
meningkatkan QWL. Kebijakan pemerintah tentang 
gender juga sedikit menjadi acuan kebijakan rumah sakit 
dalam penerimaan tenaga keperawatan hal ini berkaitan 
semakin banyaknya jumlah perawat wanita. Tetapi di 
satu sisi hubungan ini menimbulkan dampak yang 
menyebabkan stres termasuk perawat. Dengan adanya 
perubahan demografi tenaga kerja yaitu peningkatan 
jumlah wanita bekerja dan pasangan yang keduanya 
bekerja, akan mendorong terjadinya konflik antara tuntutan 
pekerjaan dan keluarga yang dikarenakan adanya profesi 
ganda. Beberapa peneliti menemukan bahwa wanita 
cenderung menghabiskan lebih banyak waktu dalam 
hal urusan keluarga sehingga wanita dilaporkan lebih 
banyak mengalami konflik pekerjaan keluarga khususnya 
family interference with work. (Berk et al, dalam Gutek, 
1991). Sebaliknya pria cenderung untuk menghabiskan 
lebih banyak waktu untuk menangani urusan pekerjaan 
daripada wanita sehingga pria dilaporkan lebih banyak 
mengalami konflik pekerjaan keluarga khususnya work 
interference with family daripada wanita.

Latar belakang pendidikan perawat memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap terjadinya stres kerja. Sebagian 
besar perawat di ruang rawat inap berlatar belakang 
pendidikan DIII Keperawatan. Dari hasil cross tabulasi data 
didapatkan ada tekanan sebesar 90,5%. Kepercayaan diri 
perawat untuk melayani sangat dibutuhkan sejalan dengan 
pendidikan masyarakat semakin tinggi kemajuan bidang 
teknologi yang pesat menyebabkan informasi mudah 
didapatkan oleh masyarakat perawat dituntut layanan 
lebih tidak hanya standar hal ini menyebabkan stres 
bagi perawat apabila tidak didukung dengan pendidikan 
dan pengalaman kerja yang cukup. Keadaan ini sesuai 
dengan pendapat Maslach (1982) dalam Sutjipto (2002) 
menyatakan bahwa seseorang yang berlatar belakang 
pendidikan rendah cenderung rentan terhadap stres jika 
dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan tinggi. 
Seseorang yang berpendidikan rendah memiliki harapan 
atau aspirasi yang tinggi sehingga ketika dihadapkan 
pada realitas, bahwa terdapat kesenjangan antara 
aspirasi dan kenyataan, maka muncullah kegelisahan dan 
kekecewaan yang dapat menimbulkan stres. Sebaliknya, 
bagi seseorang yang berpendidikan tinggi, mereka 
cenderung mempunyai pandangan yang lebih realistis 
ketika menjumpai banyak kesenjangan antara harapan 
dan kenyataan.
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Rekomendasi 

Analisa beban kerjanya dapat dilihat berdasar aspek 
tugas yang dijalankan menurut fungsi utamanya. Beberapa 
aspek yang berhubungan dengan beban kerja tersebut 
adalah jumlah pasien yang harus dirawatnya, kapasitas 
kerjanya sesuai dengan pendidikan yang di peroleh, 
yang dapat membantu perawat menyelesaikan kerjanya 
dengan baik. Manajemen perlu melakukan analisis beban 
kerja perawat di ruang rawat inap. Karir keperawatan 
ditentukan oleh tenaga perawat sendiri dengan dibantu 
oleh supervisor dan difasilitasi serta didukung oleh pihak 
manajemen rumah sakit untuk mengelola karir perawat 
untuk di promosikan, rumah sakit bertanggung jawab 
terhadap peningkatan karir perawat melalui upaya 
membentuk dan mengembangkan sistem jenjang karir 
profesional keperawatan. Suasana kerja yang kondusif 
dalam organisasi adalah bagaimana manajemen rumah 
sakit mampu mengelola organisasi secara berimbang 
antara alat dan modal manusia.

SIMPULAN 

Kewenangan (Autonomy) tidak berpengaruh 
terhadap tekanan kerja (work pressure) berpengaruh 
positif. Dukungan Sosial (social support) berpengaruh 
terhadap tekanan kerja (work pressure). Kewenangan 
(autonomy) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
kesempatan karir (career demands). Dukungan sosial 
(social support) berpengaruh positive dan signifikan 
terhadap kesempatan karir (career demands). Tekanan 
kerja (work pressure) tidak berpengaruh terhadap QWL. 
Kesempatan karir (career demands) berpengaruh positive 
dan signifikan terhadap Quality of Work Life artinya apabila 
Career Demands semakin tinggi maka QWL akan semakin 
baik.

Pengaruh tempat kerja (Workplace Context) meliputi 
struktur organisasi (structure) dan iklim organisasi 
(organisational culture) terhadap QWL di Rumah Sakit 

Kusta Sumberglagah. Struktur organisasi (Structure) tidak 
berpengaruh terhadap QWL iklim organisasi (organisational 
culture) tidak berpengaruh terhadap QWL. QWL memiliki 
pengaruh positive dan signifikan terhadap Kepuasan 
Kerja. Artinya apabila QWL semakin baik maka perawat 
akan semakin puas.

SARAN

Saran bagi Peneliti Selanjutnya adalah dapat 
dilakukan penelitian yang sama dengan menganalisis 
hubungan antara variabel yang berbeda yaitu kondisi 
yang ada di rumah (Household Demand). Saran bagi 
manajemen rumah sakit, melakukan pengembangan 
program pengelolaan SDM yang berkelanjutan di ruang 
rawat inap dengan melaksanakan kegiatan yang telah 
direkomendasikan.
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