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ABSTRAK 

 Kepuasan kerja merupakan sasaran penting dalam manajemen Sumber Daya 

Manusia (SDM), karena secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh 

terhadap produktifitas kerja. Kepala Ruangan sebagai pimpinan di rawat inap 

bertanggung jawab secara langsung terhadap kepuasan kerja dan produktivitas 

perawat pelaksana.Tujuan penelitian ini adalah diketahui hubungan kepuasan kerja 

perawat pelaksana dengan pelaksanaan Fungsi Manajemen Kepala Ruangan Rawat 

Inap Non Bedah RSUP dr. M.Djamil Padang.  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis statistik dan 

penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam serta analisis data primer dan 

sekunder. Responden adalah perawat pelaksana dan Kepala Ruangan Rawat Inap di 

Instalasi Non Bedah dan dilaksanakan bulan Maret sampai Juli 2012. Hasil analisis 

yang didapatkan diuji secara statistik dengan menggunakan analisis univariat, bivariat 

dan multivariat. 

Hasil penelitian didapatkan Kepuasan Kerja Perawat Pelaksana adalah 44,3% 

dan yang tidak Puas adalah 55,7% dan ada hubungan antara Kepuasan Kerja Perawat 

Pelaksana dengan pelaksanaan Fungsi Penggerakan dan Pelaksanaan Kepala Ruangan 

Rawat Inap Instalasi Non Bedah RSUP dr.M.Djamil Padang dengan nilai p= 0,000 

(<0,05). Pada analisis multivariat didapatkan nilai Exp(β) 8,435 pada Fungsi 

Penggerakan dan Pelaksanaan, artinya bahwa Fungsi Penggerakan dan Pelaksanaan 

Kepala Ruangan yang tidak baik akan berpengaruh  terhadap ketidakpuasan Kerja 

perawat pelaksana 8 kali lebih besar dibandingkan pelaksanaan Fungsi Manajemen 

Kepala ruangan yang baik.  

 

Disimpulkan bahwa Fungsi Penggerakan dan Pelaksanaan berpengaruh besar 

terhadap kepuasan kerja Perawat Pelaksana di ruangan rawat inap Instalasi Non 

Bedah RSUP dr.M.Djamil Padang. Disarankan kepada pihak Manajemen RSUP 

dr.M.Djamil Padang agar lebih meningkatkan perhatian terhadap kepuasan kerja 

perawat pelaksana, memberikan uraian tugas yang jelas kepada Kepala Ruangan dan 

perawat pelaksana, melakukan pertemuan rutin para staf, lebih menggiatkan peran 

Kepala Instalasi, Kepala Ruangan dapat mengetahui, mengerti dan melaksanakan 



 
 

uraian tugas dan Fungsi yang sudah ditetapkan, membuat perencanaan untuk 

merekrut tenaga perawat laki-laki lebih banyak, serta menjalin komunikasi dan 

kerjasama yang baik dengan tim dari profesi lain yang ikut memberikan pelayanan 

kepada pasien.  

 

Kata Kunci  :Perawat Pelaksana, Kepuasan Kerja, Kepala Ruangan dan 

 Fungsi. 
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Relation Job Satisfaction of Nurse with the Function Management of 

Head’s Nurse inpatient room in Installation Non Surgical at RSUP 
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ABSTRACT 

 Job Satisfaction is represent important target in Human Resource 

Management, because directly and also indirectly will have an effect on to work 

productivity. Head’s Nurse inpatient room is  responsible directly to satisfaction of 

productivity and activity of nurse. 

This research was a quantitative research with statistical analysis and research 

qualitative with indepth interview and also analyse primary data and secondary data. 

Responder is nurse and Head’s nurse inpatient room in installation of Non Surgical 

and executed by Maret until July 2012. Result of got analysis to be tested by statistic 

by using analysis of univariat, bivariate and multivariat. 

Result of research show Job Satisfaction Of Nurse inpatient room in 

Installation Non Surgical RSUP dr.M.Djamil Padang is 44,3% and unsatisfied is 

55,7% and there is relation between Job Satisfaction of Nurse with execution of 

Function Powering of  Head;s Nurse inpatient room in Installation Non Surgical at 

RSUP dr.M.Djamil Padang with value of  p= 0,000 (< 0,05). At analysis of 

multivariat got by value of Exp B 8,435 ( Exp B > 2) is Function Powering and 

Execution, its meaning that bad Function Powering and Execution of Head’s Nurse 

inpatient room will have an effect on to unsatisfied Job nurse 17 bigger times 

compared to good execution of Function Management of Head’s Nurse inpatient 

room. 

            Conclude that, Function powering of Head’s nurse were good, where Function 

Powering and and Execution have an effect on big to satisfaction of job of Nurse 

inpatient room in Installation of Non Surgical at RSUP  dr.M.Djamil Padang 

.Suggested to Management of RSUP dr.M.Djamil Padang to be more is improving of 

attention to job satisfaction of nurse, giving the breakdown of clear duty to Head’s 

nurse inpatient room and nurse, meeting of routine all staff to be earning more is 

improving of staff performance and productivity, more is keying up of role of Head’s 

Installation so that all Head’s nurse inpatient room can know, understanding and 

executing the breakdown of Function and duty which have been specified and also 

braid good cooperation and communications with team of other profession following 

give service to patient. 
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RINGKASAN 

 

Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau sikap 

umum terhadap perbedaan penghargaan yang diterima dan yang seharusnya diterima. 

Kepuasan kerja dipengaruhi beberapa faktor yaitu balas jasa yang adil dan layak, 

penempatan yang sesuai dengan keahlian, berat ringannya pekerjaan, suasana dan 

lingkungan kerja, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, sikap pemimpin 

dan kepemimpinan dan sifat pekerjaan yang monoton atau tidak. Kepuasan kerja (job 

satisfaction) merupakan sasaran penting dalam manajemen Sumber Daya Manusia 

(SDM), karena secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap 

produktifitas kerja  

Tenaga keperawatan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh sebuah Rumah Sakit Pelayanan keperawatan yang 

berkualitas sangat menentukan kualitas pelayanan sebuah rumah sakit, oleh karena itu 



 
 

kepuasan kerja perawat perlu mendapat perhatian serius dari pihak manajemen rumah 

sakit, karena perawat merupakan karyawan dengan jumlah terbesar dan menjadi 

ujung tombak pelaksana pelayanan keperawatan serta tenaga yang berinteraksi 

langsung dengan pasien dan keluarga pasien. 

Penelitian ini adalah penelitian tentang Hubungan Kepuasan Kerja Perawat Pelaksana 

dengan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Kepala Ruangan Rawat Inap di Instalasi Non 

Bedah RSUP dr.M.Djamil Padang, dilaksanakan pada bulan Maret sampai Bulan Juni 

2012, dilaksanakan di 7 ruang rawat inap, informan 7 orang Kepala Ruangan, 1 orang 

Kepala Instalasi dan 61 orang sampel yang diambil berdasarkan criteria inklusi 

pengambilan sampel.  Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis 

statistik dan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam serta analisis data 

primer dan sekunder. Responden adalah perawat pelaksana dan Kepala Ruangan 

Rawat Inap di Instalasi Non Bedah dan dilaksanakan bulan Juni sampai Juli 2012. 

Hasil analisis yang didapatkan diuji secara statistik dengan menggunakan analisis 

univariat, bivariat dan multivariat. 

Tujuan penelitian ini adalah Diketahui hubungan kepuasan kerja perawat 

pelaksana dengan pelaksanaan Fungsi Manajemen Kepala Ruangan Rawat Inap Non 

Bedah RSUP dr. M.Djamil Padang. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan 

didapatkan Kepuasan Kerja Perawat Pelaksana adalah 44,3% dan yang tidak Puas 

adalah 55,7% dan ada hubungan antara Kepuasan Kerja Perawat Pelaksana dengan 

pelaksanaan Fungsi Penggerakan dan Pelaksanaan Kepala Ruangan Rawat Inap 

Instalasi Non Bedah RSUP dr.M.Djamil Padang dengan nilai p= 0,000 (<0,05). Pada 



 
 

analisis multivariat didapatkan nilai Exp(β) 8,435 pada Fungsi Penggerakan dan 

Pelaksanaan, artinya bahwa Fungsi Penggerakan dan Pelaksanaan Kepala Ruangan 

yang tidak baik akan berpengaruh  terhadap ketidakpuasan Kerja perawat pelaksana 8 

kali lebih besar dibandingkan pelaksanaan Fungsi Manajemen Kepala ruangan yang 

baik.  

Disimpulkan bahwa perawat pelaksana lebih banyak tidak puas, pelaksanaan 

fungsi Kepala Ruangan baik, dimana Fungsi Penggerakan dan dan Pelaksanaan 

berpengaruh besar terhadap kepuasan kerja Perawat Pelaksana di ruangan rawat inap 

Instalasi Non Bedah RSUP dr.M.Djamil Padang. Disarankan kepada pihak 

Manajemen RSUP dr.M.Djamil Padang agar lebih meningkatkan perhatian terhadap 

kepuasan kerja perawat pelaksana, memberikan uraian tugas yang jelas kepada 

Kepala Ruangan dan perawat pelaksana, melakukan sosialisasi dan pertemuan rutin 

para staf agar dapat lebih meningkatkan produktivitas dan kinerja staf, lebih 

menggiatkan peran Kepala Instalasi sehingga para Kepala Ruangan dapat 

mengetahui, mengerti dan melaksanakan uraian tugas dan Fungsi yang sudah 

ditetapkan, membuat perencanaan untuk merekrut tenaga perawat laki-laki lebih 

banyak, serta menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan tim dari profesi 

lain yang ikut memberikan pelayanan kepada pasien.  
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