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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rumah Sakit adalah organisasi yang bersifat padat karya, modal dan 

teknologi yang memberikan produk utamanya berupa jasa pelayanan kesehatan. 

Dalam memberikan pelayanannya, rumah sakit harus memiliki sumber daya yang 

memadai agar dapat optimal. Sumber daya adalah aset tampak dan tidak tampak 

yang digunakan oleh organisasi untuk menyusun dan mengimplementasikan 

strateginya (Barney, 2001). Kemampuan SDM yang dimiliki organisasi oleh 

organisasi adalah sumber daya potensial untuk sustainable competitive advantage 

bagi organisasi (Wright dan McMahan, 1992; Pfeffer, 1994). Hal ini 

menggambarkan bahwa kemampuan SDM dapat membantu organisasi 

memperoleh keunggulan dibandingkan dengan kompetitornya (Schuler dan 

Jackson, 1987). 

Dalam industri pelayanan jasa, khususnya di bidang kesehatan, faktor 

sumber daya manusia menjadi salah satu unsur yang penting karena dalam proses 

pemberian layanannya, hubungan yang terjadi adalah kontak langsung antara 

individu pemberi dan penerima layanan. Tenaga perawat (meliputi perawat dan 

bidan) merupakan unsur sumber daya manusia yang jumlahnya paling banyak di 

rumah sakit. Berdasarkan data ketenagakerjaan tahun 2013 di RS Universitas 

Airlangga, jumlah tenaga kerja perawat sekitar 70% dari total pegawai di rumah 

sakit. Dari segi status kepegawaian, perawat yang berjumlah 75 orang ini, 26 
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orang diantaranya adalah PNS, 25 orang CPNS, dan 24 orang honorer. Dari segi 

intensitas interaksi dengan pasien, perawat juga merupakan unsur sumber daya 

manusia yang memiliki interaksi dengan pasien dalam intensitas yang paling 

tinggi. 

Salah satu ukuran keberhasilan manajemen SDM adalah penilaian kinerja 

yang sangat baik, sesuai yang diinginkan oleh organisasi. Kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhikinerja 

adalah kualitas kehidupan kerja, atau QoWL (Quality of Work Life).  QoWL 

sangat mempengaruhi kinerja karena berdasarkan penelitian, didapatkan 

bahwakaryawanyang bahagia adalahkaryawan yang produktif. Dalam definisi 

yang lain karyawanbahagiaadalah karyawanyang berdedikasi 

danloyal(Greenhausetal, 1987). 

Keunggulan kompetitif diperlukan dari segi SDM agar dapat bersaing 

dengan rumah sakit yang telah lebih dulu ada dan berkembang selama ini. Dalam 

melakukan manajemen SDM untuk mencapai keunggulan kompetitif, organisasi 

harus memberikan dukungan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sehubungan 

dengan manajemen SDM di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya 

(RSUAS), dilakukan analisis mengenai kinerja SDM faktor yang 

mempengaruhinya. RSUAS merupakan rumah sakit yang relatif baru, diresmikan 

pada Juni 2011 dengan klasifikasi kelas C RS Umum, pelayanan keperawatan 

terbagi dalam: UGD, Kamar Operasi, Unit Rawat Jalan, dan Rawat Inap. 
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Pada semester awal (Januari - Juni) tahun 2013 bagian manajemen SDM 

RSUAS telah melakukan penilaian kinerja bagi karyawannya. Hasil penilaian  

tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1 Kinerja SDM RSUAS Januari – Juni 2013 
 

No. Keterangan Prosentase 
1. Jumlah karyawan yang nilai PA nya Excellent (81-100) 5,77% 
2. Jumlah karyawan yang nilai PA nya Good (61-80) 94,23% 
3. Jumlah karyawan yang nilai PA nya Average (41-60) 00,00% 
4. Jumlah karyawan yang nilai PA nya Need improved (0-40) 00.00% 

Jumlah total karyawan yang di PA 100,00% 
Sumber : Data Keperawatan RSUA 

Dari Tabel 1.1 didapatkan data bahwa kinerja karyawan di RSUAS pada 

periode bulan Januari sampai bulan Juni 2013 yang mendapatkan nilai excellent 

hanya berjumlah 5,77%, yang dibawah excellent berjumlah 94,23%.  

Kriteria kinerja ini yang dinilai adalah job skills and knowledge, work 

quality,work rate, communications, teamwork, policy compliance, attendace. 

Standar yang ditetapkan oleh manajemen SDM RSUAS dalam penilaian kinerja 

adalah seluruh karyawan dapat mencapai nilai excellent. Oleh karena itu, hasil 

penilaian kinerja karyawan RSUAS pada periode bulan Januari sampai dengan 

Juni 2013, masih belum memenuhi standar karena karyawan yang mendapat nilai 

excellent  hanya 5,77%. Jadi hasil dari penilaian kinerja ini masih jauh dari 

harapan. 

Kinerja dapat dipengaruhi atau dihambat oleh suasana kerja yang tidak 

kondusif, lingkungan pekerjaan yang tidak mendukung, atau permasalahan 

pribadi para perawat, yang dapat mengganggu proses pelayanan profesional 

secara langsung dan tidak langsung. Mempertahankan dan mengembangkan 
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tenaga keperawatan merupakan tantangan terbesar yang dihadapi rumah sakit dan 

lembaga kesehatan saat ini. Kualitas interaksi antara karyawan dengan lingkungan 

kerja, antar karyawan, dan intern pribadi karyawan dikenal dengan istilah Kualitas 

Kehidupan Kerja atau QoWL (Quality of Work Life). Dalam lingkup 

perumahsakitan, suasana kerja, lingkungan pekerjaan, fasilitas, gaya 

kepemimpinan, beban kerja dan pengaturan jadwal, serta pemberian gaji dan 

pengembangan karir yang dirasakan perawat bila tidak seimbang dapat 

menghambat  kinerja dan berpengaruh terhadap proses pelayanan profesional 

yang diberikan kepada pasien.  

Pihak manajemen rumah sakit harus peduli terhadap kondisi perawat 

sehingga dapat menumbuhkan loyalitas untuk melayani lebih baik yang pada 

akhirnya akan meningkatkan kinerja karyawan. Secara keseluruhan kualitas 

pelayanan terbaik yang diberikan perawat dipengaruhi oleh QoWL (Quality of 

Work Life) yang merupakan elemen penting dalam pelayanan bidang kesehatan 

(Brook dan Clarke, 2010). 

Kualitas Kehidupan Kerja (Quality of WorkLife) diperlukan dalam 

lingkungan kerja di rumah sakit. Melalui pendekatan manajemen sumber daya 

manusia harus mampu menciptakan QoWL 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. 

Kualitas Kehidupan Kerja (QoWL) terdiri atas 6 aspek psikososial, yaitu 

Kesejahteraan Umum atau General Well-Being (GWB),Komitmen Rumah-Kerja 
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atau Home work Interface (HWI), Kepuasan Pekerjaan dan Karir atau Job and 

Career Satisfaction (JCS),Kontrol di Tempat Kerja atauControl at Work (CAW), 

Kondisi Kerja atau Working Conditions (WCS), dan Stres di Tempat Kerja atau 

Stress at Work (SAW). 

Pada bulan Juli 2013, dilakukan survei untuk menilai QoWL perawat untuk 

mendapatkan informasi atau gambaran mengenai kondisi QoWL perawat tersebut 

di RSUA. 

Data dari hasil survei perawat RSUA pada bulan Juli 2013 dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1.2 Quality of Work Life  Perawat  RSUAS Tahun 2013 
 

No. Faktor QWl Rendah Sedang Tinggi Keterangan 
1. GWB (General Well-

Being) 
33,48% 14,57% 51,94% Jelek 

2. HWI (Homework 
Interface) 

65,56% 18,33% 16,11% Jelek 

3. JCS (Job and Career 
Satisfaction) 

10,76% 16,84% 72,40% Standar 

4. CAW (Control at Work) 21,84% 41,62% 36,52% Jelek 
5. WCS (Working Condition) 59,37% 24,67% 15,96% Jelek 
6. SAW (Stress at Work) 5,68% 20,40% 73,91% Jelek 

Sumber : Data keperawatan 

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa hasil QoWL dari perawatRSUA, 

didapatkan hasil rendahnya  QoWL yang ditinjau dari 6 aspek psikososial yaitu 

GWB (General Well-Being) 51,57%,  HWI (Homework Interface) 16,11%, CAW 

(Control at Work) 36,52%, WCS (Working Condition) 15,96% dan SAW (Stress 

at Work) 73,91%, sedangkan yang hasilnya standar hanya JCS (Job and Career 

Satisfaction). 
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Beberapa teori QoWL itu dipengaruhi oleh model manajemen, dan 

kepemimpinan atau pengambil keputusan, jam kerja, gaji dan keuntungan yang 

diterima. Ada juga yang berpendapat QoWL dipengaruhi kompensasi yang adil 

dan memadai, kesempatan memanfaatkan dan mengembangkan kapasitas 

manusia, kesempatan untuk melanjutkan pertumbuhan dan keamanan, interaksi 

sosial, constitutionalisation di lingkungan kerja, kerja dan ruang hidup total , 

relevansi sosial dari pekerjaan dan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja. 

 Berdasarkan data di atas maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah rendahnya kinerja karyawan yang mempunyai nilai lebih dari 81 yaitu 

hanya sebesar 5,77% dari 75 perawat.  

 

1.2 Kajian Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan pada sub bab di atas, 

maka dapat dilakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi 

kualitas kehidupan kerja atau QoWL para perawat RS Universitas Airlangga 

Surabaya. Faktor tersebut digambarkan seperti pada Gambar 1.1. 
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Rendahnya kinerja karyawan yang 
mempunyai nilai lebih dari 81 yaitu 

hanya sebesar 5,77% dari 75 perawat. 

Faktor eksternal rumah sakit 
1. Kebijakan Pemerintah tentang 

perumahsakitan 
2. RS Pesaing 
3. Patient demand on system 
4. Health care policy 
5. Labor market 
6. Jangkauan RS dari Pasien 

Faktor  Rumah Sakit : 
A. Faktor sosial dan lingkungan: 

1. Komunikasi  
2. Nurse relations 
3. Interdepartemental 

relations 
4. Interprofessional relations 
5. Kepemimpinan 

B. Faktor operasional: 
1. Jadwal  kerja 
2. Jumlah Perawat 
3. Kompetisi 
4. Pengawasan supervisor 
5. Training staf  baru  

C. Faktor Administratif: 
1. Kebijakan RS, terkait 

sistem administratif dan 
manajemen sumberdaya 
manusia. 

2. Pengembangan karir 
3. Gaji  dan  jaminan  

kesehatan 

Faktor internal individu: 
1. Usia 
2. Jenis Kelamin 
3. Status  Perkawinan 
4. Kepemilikan anak 
5. Beban kerja di rumah 
6. Beban tanggungan di rumah 
7. Posisi dalam Keperawatan 
8. Pengalaman kerja 
9. Masa Kerja 
 

 
Rendahnya QWL perawat RSUA 
Surabaya. Rendahnya  QoWL yang 
ditinjau dari 6 aspek psikososial yaitu 
GWB (General Well-Being) 51,57%,  
HWI (Homework Interface) 16,11%, 
JCS (Job and Career Satisfaction), 
CAW (Control at Work) 36,52%, 
WCS (Working Condition)  15,96% 
dan SAW (Stress at Work) 73,93% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Gambar 1.1 Kajian masalah 
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1.2.1 Faktor Internal  Individu 

Merupakan faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi  QoWL 

perawat, hal ini mencakup: 

1. Usia, pada perempuan waktu yang paling rawan mengalami stres saat mereka 

berusia 25-34 tahun. Pada usia itu biasanya sedang merintis karir, merawat 

anak-anak di rumah. Semua tekanan membuat mereka berjuang untuk 

mengatasi masalah di pekerjaan, keluarga dan kesibukan sosial secara 

bersamaan.  

2. Jenis kelamin, perawat perempuan kebanyakan dinas di rawat inap dan 

perawat laki-laki kebanyakan dinas di ICU dan IGD. Berdasarkan jenis 

kelamin berbeda pula emosinya dalam menanggapi suatu masalah di tempat 

kerjanya.  Perempuan biasanya lebih sering cemas dibandingkan laki-laki. 

Laki-laki merasa tertekan sebanyak empat kali setiap minggunya, dengan 

tekanan lebih dari perempuan. Perempuan yang sering memikul beban yang 

lebih besar dengan membesarkan anak merasa cemas lima kali setiap 

minggunya. 

3. Status perkawinan, tentunya tingkat kesibukan antara perawat yang sudah 

berkeluarga lebih tinggi daripada yang belum berkeluarga.  

4. Kepemilikan anak, hal ini juga mempengaruhi QoWL perawat di tempat 

kerjanya. Perawat yang baru mempunyai anak satu, akan lebih ringan 

kerjanya di rumah dibanding yang sudah punya anak dua atau lebih. 
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5. Beban kerja di rumah, bila beban kerja di rumah sudah terlalu berat, maka 

perawat hanya ada tenaga sisa untuk kerja di tempat kerjanya atau sebaliknya 

dan ini akan mengganggu di kedua tempat tersebut. 

6. Beban tanggungan di rumah, semakin berat beban tanggung jawab di rumah 

maka semakin berat pula beban psikologi yang dipikul. 

7. Posisi dalam keperawatan, perawat di RSUA memulainya dari perawat masa 

orientasi selama 3 bulan, selama masa orientasi tersebut dinilai kinerjanya. 

Dari hasil penilaian tersebut, perawat dan bidan baru direkomendasikan pada 

tempat kerjanya mendatang. Dari penilaian kinerja tersebut juga akan 

mempengaruhi jenjang karirnya. 

8. Pengalaman kerja, pada perawat RSUA bhanya sebesar 11,3% yang telah 

memiliki pengalaman kerja dan keahlian di bidang asuhan keperawatan. 

Sedangkan yang 88,68% perawat yang lain adalah perawat baru lulus (fresh 

graduate). Diharapkan perawat yang telah mempunyai pengalaman kerja dan 

memiliki keahlian akan menghasilkan QoWL yang lebih baik. 

9. Masa kerja, perawat yang paling lama bekerja di RSUA adalah 4 tahun, ini 

tentunya akan mempengaruhi pengalaman dalam hal asuhan keperawatan dan 

kualitas kerjanya di tempat kerjanya. 

1.2.2 Faktor Rumah Sakit 

 Faktor rumah sakit yang menjadi unsur pembentuk QoWL dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

A.Faktor Sosial dan Lingkungan 

1.  
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2. Komunikasi, dalam suatu organisasi termasuk rumah sakit, komunikasi harus 

dibangun dengan baik. Baik dengan atasan, sesama karyawan (jabatan), 

maupun dengan bawahan. Dengan satu ruangan atau satu departemen maupun 

dengan ruangan lain ataupun departemen lainnya.  

3. Nurse Relations, relasi atau hubungan dari para perawat juga harus 

dikembangkan baik dalam satu ruangan maupun dengan ruangan lain karena 

juga  dapat mempengaruhi  QoWL di tempat kerja. 

4. Interdepartmental relations, hubungan antara perawat dengan antar 

departemen di luar keperawatan yang dapat mempengaruhi QoWL di tempat 

kerja. 

5. Interprofessional relations, hubungan antara perawat dengan antar profesi 

juga harus diperhatikan, dan harus dikembangkan karena hubungan ini juga 

akan mempengaruhi QoWL di tempat kerja. 

6. Kepemimpinan dan strategi manajerial berpengaruh terhadap QoWL. Gaya 

kepemimpinan dan strategi manajerial yang membawa dampak positif bagi 

lingkungan kerja akan berpengaruh positif juga bagi pelayanan yang 

diberikan dari gaya kepemimpinan juga menjadi salah satu penyebab 

tingginya QoWL. 

B. Faktor Operasional: 

1. Jadwal kerja. Jam kerja di RSUA perawat dan bidan ada 3 jam sistem jaga, 

yaitu pagi, sore dan malam. Secara merata semuanya terbagi dalam 8 jam, 

dan yang menjadi keluhan para perawat bidan baru adalah pada waktu dinas 

sore, karena waktu pulang yang larut malam. Terutama untuk perawat dan 
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bidan baru yang rumahnya di luar Surabaya. Karena mereka sering pulang di 

atas jam 22.00 wib. Hal tersebut tentunya juga akan mempengaruhi QoWL.   

2. Jumlah perawat di RSUA pengaturan staf dari junior ke yang lebih senior 

harus diperhatikan, termasuk bila ada unit dengan pasien sedikit sedang 

pasien di unit yang lain jumlah pasiennya lebih banyak. 

3. Kompetisi. Lingkungan kerja ini harus dibuat suasana persaingan yang sehat 

diantara para perawat sendiri atau dengan pegawai yang lainnya, supaya 

tercipta suasana yang nyaman sehingga bisa meningkatkan QoWL. 

4. Pengawasan Supervisor, untuk melakukan supervisi sudah terjadwal secara 

rutin tergantung dari masing-masing kepala ruangan, supervisi keperawatan 

perlu dilakukan secara berkala, di dalamnya ada unsur pembinaan, 

bimbingan, pengawasan untuk meningkatkan kualitas kerja. Hal ini bila tidak 

dilaksanakan secara rutin dan terprogram dapat berpengaruh pada kualitas 

dan prestasi kerja para perawat, sehingga menjadi salah satu penyebab 

rendahya QoWL.  

5. Training staf baru, di RSUA training karyawan baru harus diperhatikan, 

karena ini akan mempengaruhi kerjasama tim, sehingga dapat berpengaruh 

terhadap QoWL. 

C. Faktor Administratif 

1. Kebijakan RS terkait sistem administrasi dan manajemen sumber daya 

manusia RSUA, saat ini tersedia berbagai kebijakan yang bersifat memajukan 

organisasi rumah sakit dan karyawannya, serta adanya peraturan yang 

mengatur kepegawaian, termasuk hak dan kewajiban dalam bekerja. 
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2. Pengembangan karir. RSUA sebagai RS pemerintah tentunya sudah memiliki 

panduan pengembangan karir, hanya saja perlu diperhatikan bahwa 

pengembangan karier tersebut berdasarkan kinerja sehingga bisa memacu 

kinerja yang lebih baik dan lebih meningkatkan QoWL. Jenjang karir ini juga 

diusahakan menyesuaikan PPNI. 

3. Gaji dan jaminan kesehatan hendaknya bisa menjadi salah satu sarana untuk 

meningkatkan kinerja dengan pemberian remunerasi yang berkeadilan dan 

kelayakan. Karena kebanyakan RS pemerintah, gaji itu berdasarkan 

golongan, bila tambahan gaji atau intensif berdasarkan kinerja maka hal 

tersebut akan meningkatkan kinerja dan QoWL. 

1.2.3Faktor Eksternal Rumah Sakit 

1. Kebijakan pemerintah tentang perumahsakitan tentunya sangat berpengaruh 

terhadap kebijakan rumah sakit yang ada, termasuk RSUA, dan ini  

membentuk model manajemen rumah sakit. 

2. RS pesaing, semakin banyak RS pesaing yang ada di sekitar RS, tuntutan 

pelayanan RS semakin berkualitas, dan tentunya dibutuhkan QoWL yang 

bagus. 

3. Patient demand on system, ketergantungan pasien untuk mendapat pelayanan 

di RSUA akan mempengaruhi produktifitas rumah sakit dan berdampak pada 

banyak hal, termasuk tuntutan pelayanan yang diberikan. 

4. Health care policy, kebijakan rumah sakit akan pelayanan kesehatan dan 

adanya prosedur tetap yang jelas sebagai pedoman melakukan tindakan 
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perawatan, akan memudahkan perawat memberikan pelayanan dan 

memberikan rasa aman dan nyaman bagi perawat dan pasien 

5. Labor market, atau pasar tenaga kerja, pasar tenaga kerja yang turut 

mempengaruhi kualitas lingkungan kerja perawat. 

6. Jangkauan RS dari Pasien, semakin dekat rumah sakit dari pasiennya maka 

semakin mudah dijangkau, semakin banyak pasien dan tentunya beban kerja 

di rumah sakit semakin berat. 

1.2.4Quality Of Work Life 

Menurut Easton dan Van Laar (2012) kualitas kehidupan kerja (QoWL) 

merupakan konsep teoritis yang bertujuan untuk menangkap esensi pengalaman 

kerja individu dalam arti yang luas. QoWL dari seorang individu dipengaruhi oleh 

pengalaman kerja langsung mereka dan oleh faktor langsung dan tidak langsung 

yang mempengaruhi pengalaman ini. Faktor ini dapat berupa kebijakan organisasi 

hingga kebijakan personal, dapat berupa perasaan dari kesejahteraan umum 

hingga kondisi kerja yang sebenarnya. Penilaian individu terhadap QoWL mereka 

dipengaruhi sebagian besar oleh pekerjaan mereka sebagaimana apa yang mereka 

membawa ke pekerjaan mereka. Secara khusus, QoWL dipengaruhi oleh 

kepuasan kerja serta faktor-faktor yang secara umum mencerminkan kepuasan 

hidup dan perasaan tiap manusia (Danna & Griffin, 1999). 

1. GWB (General Well-Being). Faktor GWB menilai seorang individu akan 

perasaan baik atau puas dengan kehidupan mereka secara keseluruhan. GWB 

dikonseptualisasikan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bekerja. 
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GWB oleh karena itu merupakan hubungan yang lebih luas antara 

kesejahteraan psikologis serta aspek kesehatan fisik umum.  

2. HWI (Homework Interface). Keseimbangan kehidupan dan pekerjaan menilai 

karyawan dalam hal perasaan mereka dalam hal kontrol terhadap waktu, 

tempat dan cara bekerja. Hal ini dapat merefleksikan persepsi individu bahwa 

karyawan tersebut memiliki kehidupan yang terpenuhi dari dalam dan dari 

luar pekerjaan, untuk kepentingan bersama individu, bisnis dan masyarakat. 

3. JCS (Job and Career Satisfaction). JCS menggambarkan tingkatan 

lingkungan kerja yang dapat memberikan seorang karyawan hal-hal terbaik di 

tempat kerja, hal-hal yang membuat merasa baik, seperti adanya 

penghargaan, harga diri tinggi dan pemenuhan potensi individu (Oshagbemi, 

1999). 

4. CAW (Control at Work). Dalam skala WRQoL, faktor CAW mencerminkan 

tingkat kontrol karyawan yang dianggap sesuai dalam lingkungan kerja. 

5. WCS (Working Conditions). Working Conditions menilai kepuasan karyawan 

terhadap sumber daya yang ada, kondisi kerja serta keamanan yang 

diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. 

6. SAW (Stress at Work). Faktor SAW ditentukan oleh persepsi karyawan 

terhadap tekanan yang berlebihan dan stres di tempat kerja. HSE (2003) 

mengusulkan bahwa stres bisa menjadi hal apapun yang merugikan atau 

reaksi seseorang yang memiliki tekanan yang berlebihan atau menuntut 

mereka mengalami tekanan yang berlebihan.  

1.3 Batasan Masalah 
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Pada penelitian ini masalah dibatasi pada faktor internal dan faktor rumah 

sakit yang mempengaruhi QoWL. Karena faktor internal dan faktor rumah sakit 

dampaknya langsung kepada perawat, sehingga apabila terjadi masalah, akan 

lebih mudah untuk ditangani dan dapat segera diperbaiki. Dengan cepat 

terselesaikannya sebuah masalah maka tentunya akan mempengaruhi 

produktivitas perawat dalam hal pelayanan keperawatan. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah kondisi faktor internal individu (usia, jenis kelamin, status 

perkawinan, kepemilikan anak, beban kerja di rumah, beban tanggungan di 

rumah, posisi dalam keperawatan, pengalaman kerja dan lama kerja) 

perawat RSUA? 

2. Bagaimanakah kondisi faktor sosial dan lingkungan lingkungan 

(komunikasi, nurse relation, interdepartemental relation, 

interprofessional relation, kepemimpinan)  perawat RSUA? 

3. Bagaimanakah kondisi faktor operasional (jadwal kerja, jumlah perawat, 

kompetisi, pengawasan supervisor, training new staff) perawat RSUA? 

4. Bagaimanakah kondisi faktor administratif (kebijakan RS terkait sistem 

administratf dan model manajemen, pengembangan karir, gaji dan jaminan 

kesehatan) perawat RSUA? 

5. Bagaimanakah kondisi QoWL perawat RSUA? 

6. Bagaimanakah hubungan faktor internal individu (usia, jenis kelamin, 

status perkawinan, jumlah anak, beban kerja di rumah, beban tanggungan 
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di rumah, posisi dalam keperawatan, pengalaman kerja dan lama kerja) 

perawat terhadap QoWL di RSUA?  

7. Bagaimanakah rekomendasi peningkatan QoWL berdasarkan hasil 

penelitian di RSUA? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum 

 Menyusun rekomendasi peningkatan Quality of Work Life pada perawat di 

RSUA. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis kondisi faktor internal individu (usia, jenis kelamin, status 

perkawinan, kepemilikan anak, beban kerja di rumah, beban tanggungan di 

rumah, posisi dalam keperawatan, pengalaman kerja dan masa kerja) 

perawat RSUA. 

2. Menganalisis kondisi faktor sosial dan lingkungan lingkungan 

(komunikasi, nurse relation, interdepartemental relation, 

interprofessional relation, kepemimpinan)  perawat RSUA. 

3. Menganalisis kondisi faktor operasional (jadwal kerja, jumlah perawat, 

kompetisi, pengawasan supervisor, training new staff) perawat RSUA. 

4. Menganalisis kondisi faktor administratif (kebijakan RS terkait sistem 

administratf dan model manajemen, pengembangan karir, gaji dan jaminan 

kesehatan) perawat RSUA. 

5. Menganalisis kondisi QoWL perawat RSUA. 
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6. Menganalisis hubungan faktor internal individu (usia, jenis kelamin, status 

perkawinan, kepemilikan anak, beban kerja di rumah, beban tanggungan di 

rumah, posisi dalam keperawatan, pengalaman kerja dan masa kerja) 

perawat terhadap QoWL di RSUA. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Mengembangkan ilmu pengetahuan sumber daya keperawatan khususnya dalam 

bidang pelayanan keperawatan. Nantinya hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan informasi tambahan sebagai penunjang teori yang sudah ada 

khususnya tentang QoWL perawat dan bidan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Manajer Keperawatan di 

Rumah Sakit Universitas Airlangga dalam mengelola sumber daya keperawatan. 
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