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EXECUTIVE SUMMARY 
 

THE DEVELOPMENT OF REWARD SYSTEM MODEL BASED ON 
PERFORMANCE ON NURSE JOB SATISFACTION AT RSUD 

dr. ISKAK TULUNGAGUNG  
 

Berlian Yuli Saputri 
 

Reward system is a reward system service or remuneration given by the 
company to employees because the employee has contributed their energy and 
their ideas for the company progress in order to achieve the company’s goals. 
Performance-based rewards will encourage employees to change the tendency of 
enthusiasm to fulfill their self-interest to the spirit to fulfill organizational goals. 
This research was conducted to develop a reward system model that previously 
the hospital provided rewards based on reward indicators (length of work, 
workplace, position, education) and the development in this study was rewards 
system can be given based on employee performance. 

This research was developed based on the theory of Ivancevich (2007) 
which presents a model that integrates satisfaction, motivation, performance, and 
appreciation. The model explains that providing motivation to cerate business is 
not enough to provoke the desired performance. Performance is generated from a 
combination of effort and level of ability, skill, and individual experience. 
According to Ivancevich (2007), individual performance results was evaluated 
formally and informally by management, then two types of rewards can be given 
by management to employees by intrinsic reward and extrinsic reward. 
Furthermore, the reward is evaluated by individuals, if the reward is satisfying and 
balanced, then the individual reaches a level of satisfaction. 
 The concept of theory used in this study is an indicator of reward 
(education, work experience, type and nature of work, position position), 
performance (quality, quantity, responsibility, cooperation, initiative), reward 
system which is divided into two, namely intrinsic reward ( task completion, 
achievement, autonomy, personal growth) and extrinsic rewards (salary, wage, 
allowances, interpersonal rewards, job promotions), and also nurse job satisfaction 
theories (incentives, autonomy, task demands, organizational policy, interaction, 
professional status), then the theories are interrelated. The research hypothesis is 
reward indicator has an effect on intrinsic reward, indicator reward has an effect 
on extrinsic reward, performance has an effect on intrinsic reward, performance 
has an effect on extrinsic reward, intrinsic reward has an effect on nurse job 
satisfaction, extrinsic reward has an effect on nurse job satisfaction.  
 The study was conducted in one step using aobservational analytic design. 
The population in this study were nurses who worked in nursing services with 237 
nurses as the research sample from all nursing service units, the sampling methods 
using cluster random sampling. Independent variables in this study are indicators 
of reward, performance, intrinsic reward, extrinsic reward, while the dependent 
variable in this study is nurse job satisfaction. Data is analyzed using partial least 
square. After getting the model, the FGD was conducted with the head of the 
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nursing department, the head of the ward, and the associate nurse to get a 
performance-based reward system development module. 
 The results showed that there was an effect of the reward indicator on 
intrinsic reward (t = 3.940368> 1.96). There is an effect of reward indicator on 
extrinsic reward (t = 6.052527> 1.96). There is a performance effect on intrinsic 
reward (t = 8.504740> 1.96). There is an effect of performance on extrinsic 
reward (t = 7.936353> 1.96). There is an influence of intrinsic reward on nurse 
job satisfaction (t = 6,257129> 1,96). There is an extrinsic reward effect on nurse 
job satisfaction (t = 9.709050> 1.96). 
 This study shows that there is an influence between the indicator reward 
variable on intrinsic reward, which means that the higher the reward indicator, 
intrinsic reward that given by the hospital should be increased too. There is also 
an influence between reward indicators on extrinsic reward, it can be interpreted 
that if the nurse has high reward indicators, the extrinsic reward received is also 
higher. Furthermore, in the results of this study indicate that there is the effect of 
performance on intrinsic reward, which means that if a nurse has a good 
performance then the nurse gets an intrinsic reward that matches his performance. 
There is also a performance effect on extrinsic reward, meaning that with good 
performance, the extrinsic reward given by the hospital is also higher in 
accordance with the nurse's performance. For nurse job satisfaction, also show the 
influence of intrinsic reward on nurse job satisfaction, were with high intrinsic 
reward, nurses will be more satisfied with the institution given to them. Then 
there is the effect of extrinsic reward on the nurse job satisfaction, in this case, the 
extrinsic reward has a very huge influence on the nurse job satisfaction, because 
with high extrinsic reward, the nurse job satisfaction also increases. 
 It can be concluded that a reward indicator consisting of work experience 
(length of work), type and nature of work (workplace) and position, influences 
intrinsic reward. Not only an intrinsic reward but the reward indicator also has a 
greater influence on the extrinsic reward. The performance which consists of 
quality, quantity, responsibility, cooperation, and initiative can influence intrinsic 
reward. The performance also effects on extrinsic reward. The intrinsic reward 
itself which consists of task completion, achievement, autonomy, and personal 
growth can influence the nurse job satisfaction. While extrinsic rewards consisting 
of salary, wages, allowances, interpersonal rewards, and job promotion are also 
able to influence the nurse job satisfaction. This research is expected to be a 
suggestion for hospitals to implement reward systems based on the performance 
of nurses in order to improve the nurse job satisfaction, and for nurses, this 
research is expected as a reference to playing an active role in improving 
performance. 
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Berlian Yuli Saputri 
 

 Reward system adalah suatu sistem imbalan jasa atau balas jasa yang 
diberikan perusahaan kepada karyawan, karena karyawan tersebut telah 
memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna 
mencapai tujuan yang ditetapkan. Reward berbasis kinerja mendorong karyawan 
untuk mengubah kecenderungan semangat untuk memenuhi kepentingan diri 
sendiri ke semangat untuk memenuhi tujuan organisasi. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengembangkan model reward system yang sebelumnya pemberian reward 
berdasarkan indikator reward (lama kerja, tempat kerja, posisi jabatan, 
pendidikan) dan dalam penelitian ini dikembangkan bahwa pemberian reward 
berdasarkan pada kinerja karyawan. 

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan teori Ivancevich (2007) yang 
menyajikan suatu model yang mengintegrasikan kepuasan, motivasi, kinerja, dan 
penghargaan. Model tersebut menjelaskan bahwa memberikan motivasi untuk 
menghasilkan usaha tidaklah cukup memancing kinerja yang diinginkan. Kinerja 
dihasilkan dari kombinasi usaha dan tingkat kemampuan, keterampilan, dan 
pengalaman individu. Menurut Ivancevich(2007), hasil kinerja individu dievaluasi 
secara formal maupun informal oleh manajemen, kemudian dua jenis reward 
dapat diberikan oleh manajemen kepada karyawan secara intrinsic danextrinsic. 
Selanjutnya reward tersebut dievaluasi oleh individu, jika rewardtersebut 
memuaskan dan seimbang, maka individu mencapai tingkat kepuasan. 
 Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator reward 
(pendidikan, pengalaman kerja, jenis dan sifat pekerjaan, posisi jabatan), kinerja 
(kualitas, kuantitas, tanggung jawab, kerja sama, inisiatif), reward system yang 
dibagi menjadi dua yaitu intrinsic reward (penyelesaian tugas, pencapaian 
prestasi, otonomi, pertumbuhan pribadi) dan extrinsic reward (gaji upah, 
tunjangan, reward interpersonal, promosi jabatan), serta teori kepuasan kerja 
perawat (insentif, otonomi, tuntutan tugas, kebijakan organisasi, interaksi, status 
profesional), yang selanjutnya teori-teori tersebut saling dihubungkan kemudian 
muncul hipotesis penelitian yaitu ada pengaruh indikator reward terhadap 
intrinsic reward, ada pengaruh indikator reward terhadapexstrinsic reward, ada 
pengaruh kinerja terhadap intrinsic reward, ada pengaruh kinerja 
terhadapexstrinsic reward, ada pengaruh intrinsic rewardterhadap kepuasan kerja 
perawat, ada pengaruh  extrinsic reward terhadap kepuasan kerja perawat. 
 Penelitian dilakukan dengan satu tahap menggunakan desain analitik 
observasional.Populasi dalam penelitian ini yaitu perawat yang bekerja di 
pelayanan keperawatan dengan besar sampel 237 perawat dari semua unit 
pelayanan keperawatan, cara pengambilan sampel menggunakan cluster random 
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sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah indikator reward, 
kinerja, intrinsic reward, extrinsic reward, sedangkan variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah kepuasan kerja perawat. Data dianalisis menggunakan partial 
least square. Setelah mendapatkan model kemudian dilakukan FGD dengan 
kepala bidang keperawatan, kepala ruangan, dan perawat pelaksana untuk 
mendapatkan modul pengembangan reward system berbasis kinerja. 
 Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh indikator reward terhadap 
intrinsic reward (t = 3,940368>1,96). Ada pengaruh indikator reward terhadap 
extrinsic reward (t = 6,052527>1,96). Ada pengaruh kinerja terhadap intrinsic 
reward (t = 8,504740>1,96). Ada pengaruh kinerja terhadap extrinsic reward (t = 
7,936353>1,96). Ada pengaruh intrinsic reward terhadap kepuasan kerja perawat 
(t = 6,257129>1,96). Ada pengaruh extrinsic reward  terhadap kepuasan kerja 
perawat (t = 9,709050>1,96). 
 Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel 
indikator reward terhadap intrinsic reward yang artinya semakin tinggi indikator 
reward  maka seharusnya semakin meningkat juga intrinsic reward yang 
diberikan rumah sakit kepada perawat. Begitu juga ada pengaruh antara indikator 
reward terhadapextrinsic reward, dapat diartikan bahwa jika perawat memiliki 
indikator-indikator reward yang tinggi maka extrinsic reward yang di terima juga 
semakin tinggi. Selanjutnya dalam hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
pengaruh kinerja terhadap intrinsic reward, yang artinya jika seorang perawat 
memiliki kinerja yang baik maka perawat tersebut mendapatkan intrinsic 
rewardyang sesuai dengan kinerjanya. Terdapat juga pengaruh kinerja terhadap 
extrinsic reward, artinya bahwa dengan kinerja yang baik maka extrinsic reward 
yang diberikan oleh rumah sakit juga semakin tinggi sesuai dengan kinerja 
perawat. Untuk kepuasan kerja perawat juga menunjukkan adanya pengaruh 
intrinsic reward terhadap kepuasan kerja perawat, dimana dengan intrinsic 
reward yang tinggi maka perawat akan semakin puas terhadap apa yang telah 
diberikan institusi kepada mereka. Kemudian ada pengaruh extrinsic reward 
terhadap kepuasan kerja perawat, dalam hal ini extrinsic reward mempunyai 
pengaruh sangat besar terhadap kepuasan kerja perawat, karena dengan extrinsic 
reward yang tinggi maka kepuasan kerja perawat semakin meningkat. 
 Dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator reward yang terdiri dari 
pengalaman kerja (lama kerja), jenis dan sifat pekerjaan (tempat kerja) dan posisi 
jabatan mempengaruhi intrinsic reward. Tidak hanya intrinsic reward namun 
indikator reward juga memberikan pengaruh lebih besar pada extrinsic reward. 
Kinerja yang terdiri dari kualitas, kuantitas, tanggungjawab, kerjasama dan 
inisiatif mampu mempengaruhi intrinsic reward.Kinerja juga mempengaruhi 
extrinsic reward. Intrinsic reward sendiri yang terdiri dari penyelesaian tugas, 
pencapaian prestasi, otonomi dan pertumbuhan pribadi mampu mempengaruhi 
kepuasan kerja perawat. Sedangkan extrinsic reward yang terdiri dari gaji, upah, 
tunjangan, reward interpersonal sertapromosi jabatan juga mampu mempengaruhi 
kepuasan kerja perawat.Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
masukan bagi rumah sakit untuk menerapkan reward system bedasarkan pada 
kinerja perawat guna meningkatkan kepuasan kerja perawat, dan untuk perawat 
diharapkan penelitian ini sebagai referensi untuk berperan aktif dalam 
meningkatkan kinerja. 
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ABSTRACT 
 

THE DEVELOPMENT OF REWARD SYSTEM MODEL BASED ON 
PERFORMANCE ON NURSE JOB SATISFACTION AT RSUD 

dr. ISKAK TULUNGAGUNG  
 

Berlian Yuli Saputri 
 

Introduction: Reward system is one of the motivators that managers can use to 
improve performance, but this is often overlooked. This research was conducted 
to develop a performance-based reward system model in an effort to increase 
nurse job satisfaction. Method: the design of this study used observational 
analytic, with a sample of 237 nurses from all nursing service units. Sampling 
using cluster random sampling. Data were analyzed using partial least square 
(PLS). Indicator variables reward, performance, reward system (intrinsic reward 
and extrinsic reward) are independent variables while job satisfaction variables 
are dependent variables. Result: there is an influence of the reward indicator on 
intrinsic reward (t = 3.940368> 1.96). There is an effect of reward indicator on 
extrinsic reward (t = 6.052527> 1.96). There is a performance effect on intrinsic 
reward (t = 8.504740> 1.96). There is a performance effect on extrinsic reward (t 
= 7.936353> 1.96). There is an influence of intrinsic reward on nurse job 
satisfaction (t = 6,257129> 1,96). There is an effect of extrinsic reward on nurse 
job satisfaction (t = 9,709050> 1,96). Discussion: The reward system model in 
this study is influenced by reward and performance indicators. The development 
of reward system models can affect the job satisfaction of nurses. So that a 
performance-based reward system needs to be developed in an effort to increase 
nurse job satisfaction. 
 
Keywords: reward system, performance, nurse job satisfaction 
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ABSTRAK 
 

PENGEMBANGAN MODEL REWARD SYSTEM BERBASIS  
KINERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PERAWAT DI RSUD  

dr. ISKAK TULUNGAGUNG 
 

Berlian Yuli Saputri 
 

Pendahuluan :Reward system adalah salah satu motivator yang dapat digunakan 
manajer untuk meningkatkan kinerja, namun hal ini sering terabaikan. Penelitian 
ini dilakukan untuk mengembangkan model reward system berbasis kinerja dalam 
upaya meningkatkan kepuasan kerja perawat. Metode :desain penelitian ini 
menggunakan analitik observasional, dengan sampel sebesar 237 perawat dari 
semua unit pelayanan keperawatan. Pengambilan sampel menggunakan cluster 
random sampling. Data dianalisis menggunakan partial least square (PLS). 
Variabel indikator reward, kinerja, reward system (intrinsic reward dan extrinsic 
reward) merupakan variabel independen sedangkan variabel kepuasan kerja 
mrupakan variabel dependen. Hasil :ada pengaruh indikator reward  terhadap 
intrinsic reward (t = 3,940368>1,96). Ada pengaruh indikatorreward  
terhadapextrinsic reward (t = 6,052527>1,96). Ada pengaruh kinerja  
terhadapintrinsic reward (t = 8,504740>1,96). Ada pengaruh kinerja  
terhadapextrinsic reward (t = 7,936353>1,96). Ada pengaruh intrinsic reward  
terhadap kepuasan kerja perawat (t = 6,257129>1,96). Ada pengaruh extrinsic 
reward  terhadap kepuasan kerja perawat (t = 9,709050>1,96). Diskusi :Model 
reward system dalam penelitian ini dipengaruhi oleh indikator reward dan kinerja. 
Pengembangan model reward system ini dapat mempengaruhi kepuasan kerja 
perawat. Sehingga perlu dikembangkan reward system berbasis kinerja dalam 
upaya meningkatkan kepuasan kerja perawat.  
 
Kata kunci :reward system, kinerja, kepuasan kerja perawat 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Era globalisasi yang semakinberkembang menuntut peningkatan mutu 

disegala sektor, tidak terkecualidalam sektor pelayanan kesehatan.Rumah sakit 

sebagai salah satuinstitusi yang memberikan pelayanankesehatan kepada 

masyarakat jugadituntut untuk memberikan pelayananyang bermutu (Gibson, 

2005).Peningkatan mutu pelayanan rumahsakit tidak terlepas dari peran 

berbagaidisiplin tenaga kesehatan yang ada dirumah sakit termasuk perawat, 

karenasebagian besar pelayanan rumah sakitadalah pelayanan keperawatan. 

Gillies(1996) menyatakan bahwa perawatmerupakan kelompok pemberi 

jasapelayanan kesehatan dengan jumlahterbesar yang mencapai 40 - 60%.Selain 

itu, perawat bekerja di rumahsakit selama 24 jam perhari dan 7 hariperminggu dan 

bersifat terus menerus,serta perawat menjadi ujung tombakbagi suatu rumah sakit 

dalammemberikan pelayanan kesehatankepada masyarakat.Oleh karena itu kinerja 

perawat merupakan salah satu bagian penting dalam mencapai tujuan untuk 

pemberian layanan terbaik yang efektif dan meningkatkan kesehatan (Reni, 2012). 

Kinerja dihasilkan dari kombinasi usaha dan tingkat kemampuan, 

keterampilan, dan pengalaman individu. Menurut Ivancevich (2007), hasil kinerja 

individu dievaluasi secara formal maupun informal oleh manajemen, dan dua jenis 

reward dapat diberikan yaitu intrinsic reward dan extrinsic reward. 

Kemudianreward tersebut dievaluasi oleh individu, jika reward tersebut 

memuaskan dan seimbang, individu mencapai tingkat kepuasan. 
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Kepuasan kerja perawat diyakini sangat menentukan terbentuknya 

kepuasan pasien yang berdampak besar terhadap mutu pelayanan keperawatan, 

namun belum semua rumah sakit mampu menciptakan suasana yang memotivasi 

dan meningkatkan produktivitas (Bustami, 2011). Salah satu motivator yang dapat 

digunakan manajer untuk menciptakan motivasi dan meningkatkan produktivitas, 

namun sering terabaikan atau kurang dimanfaatkan adalah reward 

system(Wibowo, 2012). Reward systemmerupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi individu bekerja pada suatu organisasi. Menurut Hasibuan (2007), 

reward merupakan balasan jasa yang diberikan instansi pada tenaga kerja, reward 

bukan sekedar hak dan kewajiban tetapi yang terpenting adalah daya dorong dan 

semangat untuk bekerja. Menurut Wibowo (2011), reward  adalah tingkat 

penampilan yang diwujudkan melalui usaha tertentu, diyakini bahwa individu 

akan termotivasi oleh harapan yang akan datang, sehingga beberapa orang 

melakukan pekerjaannya dengan baik.Reward diberikan kepada perawat karena 

telah mengabdikan waktu, tenaga keterampilan, dan pengetahuannya (Reni 2012). 

Pemberian reward menurut Hoffman dan Woehr (2006) menunjukkan 

bahwa rewardsangat berhubungan terhadap sikap dan perilaku karyawan seperti 

kepuasan kerja, komitmen, dan kinerja.  Dengan pemberian reward, karyawan 

merasa mendapatkan perhatian dan apresiasi sehingga self of belonging terhadap 

perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja semakin tinggi. Ketika kinerja 

pegawai meningkat maka tujuan perusahaan akan tercapai dan kinerja perusahaan 

akan meningkat pula (Reni 2012). 

Gibson, Ivancevich & Donnely (1991) membagi reward menjadi dua, 

yaitu intrinsic reward yang meliputi penyelesaian tugas (task completion), 
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pencapaian prestasi (achievement), Otonomi (autonomy) serta pengembangan 

pribadi (personal growth) . Sedangkan extrinsic reward meliputi gaji dan upah 

(salary and wage), jaminan sosial (fringe benefit), penghargaan antar pribadi 

(interpersonal reward), serta promosi (promotion) (Maria 2010). 

Meskipun sudah banyak hasil riset membuktikan bahwa reward system 

berpengaruh terhadap kepuasan. Namun kepuasan merupakan suatu yang unik dan 

spesifik dapat dipengaruhi oleh dimana seseorang bekerja dan bagaimana 

karakteristiknya. Demikian pula dengan reward system dan pengaruhnya terhadap 

kepuasan staf dapat saja berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, 

karena tingkat kepuasan seseorang sifatnya dinamis dan berkembang sesuai 

dengan tuntutan lingkungan rumah sakit (Reni 2012). 

Dalam penelitian yang dilakukan Anna di 8 rumah sakit umum di 

Polandia, perawat dan bidan menyebutkan bahwa rendahnya penerapan sistem 

insentif yang menghargai prestasi karyawan yang memiliki kemampuan dan 

keahlian. Nilai yang di dapatkan oleh responden perawat dan bidan adalah 4,23 

(Anna, 2015) 

Dari hasil kegiatan residensi keperawatan di ruang rawat inap RSI Ibnu 

Sina Yarsi Bukittinggi November 2011, didapatkan data 57% perawat 

menyatakan belum puas terhadap pemberian insentif dari rumah sakit, selain itu 

pemberian insentif belum berdasarkan pada penilaian kinerja perawat. Data lain 

yakni 74,9% perawat menyatakan kurang memperoleh imbalan yang sesuai 

dengan pekerjaan mereka, sebesar 68,5% menyatakan kesejahteraan belum 

diperhatikan rumah sakit. 
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Hasil wawancara Reni (2012), diperoleh data belum adanya mekanisme 

yang jelas dalam hal pengembangan tenaga keperawatan seperti melanjutkan 

pendidikan, penempatan setelah menyelesaikan pendidikan, sistem 

penjenjangankarir maupun penunjukan tenaga yang mengikuti pelatihan. 

Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Dr. Iskak Tulungagung merupakan 

salah satu rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang dituntut 

untuk memberikan pelayanan prima untuk pasien selain itu RSUD Dr. Iskak 

Tulungagung juga berkompetisi dengan RS swasta yang ada di Tulungagung 

untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. RSUD Dr. Iskak 

tentunya menerapkan reward system yang merupakan suatu motivasi bagi para 

pegawai di Rumah Sakit. Berdasarkan survey awal dari 10 responden didapatkan 

3 orang (30%) menyatakan reward system RSUD dr. Iskak baik, 4 orang (40%) 

menyatakan reward system yang ada di RSUD dr. Iskak cukup dan 3 orang (30%) 

menyatakan reward system yang ada di RSUD dr. Iskak kurang. Dari hasil survey 

tersebut diketahui ada 4 poin yang dinyatakan kurang dari reward system yang 

ada yaitu pada poin insentif, promosi jabatan, otonomi dan tunjangan. Hal tersebut 

tentunya juga akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja perawat, hasil kepuasan 

kerja perawat menunjukkan 70% perawat menyatakan kurang puas atas insentif 

atau jasa pelayanan serta tuntutan tugasyang di berikan oleh rumah sakit. Menurut 

perawat, ke empat poin tersebut pemberian reward-nya belum berdasarkan 

kinerja. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai model pengembangan reward system berbasis kinerja terhadap 

kepuasan kerja perawat. 
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1.2. Kajian Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan kajian masalah 

sebagai berikut : 

 

Gambar 1.1 Kajian masalahreward system berbasis kinerja terhadap 
kepuasan kerja 

 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang kemudian kajian masalah, 

maka rumusan pada penelitian ini adalah : 

1. Adakah pengaruh indikator reward terhadap intrinsic rewarddi RSUD dr. 

Iskak Tulungagung? 

Intrinsic 
reward : 
Dinyatakan 
kurang 
dalam  

1. poin 
otonomi 

Extrinsic 
reward : 
Dinyatakan 
kurang dalam  

1. poin 
insentif 

2. promosi 
jabatan 

3. tunjangan 

Dampaknya 
terhadap 
Kepuasan kerja 
perawat yang 
menunjukkan 
70% perawat 
menyatakan 
kurang puas 
terhadap gaji 
(jasa 
pelayanan), dan 
tuntutan tugas 

3 orang (30%) menyatakan 
reward system yang ada di 
RSUD dr. Iskak baik, 4 orang 
(40%)  menyatakan reward 
system yang ada di RSUD dr. 
Iskak cukup dan 3 orang (30%) 
menyatakan reward system 
yang ada di RSUD dr. Iskak 
kurang. Dari hasil kuesioner 
tersebut diketahui ada 4 poin 
yang dinyatakan kurang dari 
reward system yang ada. 

3 orang (30%) menyatakan 
reward system RSUD dr. Iskak 
baik, 4 orang (40%) 
menyatakan reward system 
yang ada di RSUD dr. Iskak 
cukup dan 3 orang (30%) 
menyatakan reward system 
yang ada di RSUD dr. Iskak 
kurang.Dari hasil survey 
tersebut diketahui ada 4 poin 
yang dinyatakan kurang dari 
reward system yang ada yaitu 
pada poin insentif, promosi 
jabatan, otonomi dan 
tunjangan. 
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2. Adakah pengaruh indikator reward terhadap extrinsic reward di RSUD dr. 

Iskak Tulungagung? 

3. Adakah pengaruh kinerja terhadap intrinsic reward di RSUD dr. Iskak 

Tulungagung? 

4. Adakah pengaruh kinerja terhadap extrinsic reward di RSUD dr. Iskak 

Tulungagung? 

5. Adakah pengaruh intrinsic reward terhadap kepuasan kerja perawat di RSUD 

dr. Iskak Tulungagung? 

6. Adakah pengaruh extrinsic reward terhadap kepuasan kerja perawat di RSUD 

dr. Iskak Tulungagung? 

7. Bagaimanakah pengembangan model reward system berbasis kinerja di RSUD 

dr. Iskak Tulungagung? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

Mengembangkan model reward system berbasis kinerja terhadap 

kepuasan kerja perawat di RSUD dr. Iskak Tulungagung. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1. Menganalisis pengaruh indikator reward terhadap intrinsic reward di 

RSUD dr. Iskak Tulungagung 

2. Menganalisis pengaruh indikator reward terhadap extrinsic reward di 

RSUD dr. Iskak Tulungagung 

3. Menganalisis pengaruh kinerja terhadap intrinsic reward di RSUD dr. 

Iskak Tulungagung? 
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4. Menganalisis pengaruh kinerja terhadap extrinsic reward di RSUD dr. 

Iskak Tulungagung 

5. Menganalisis pengaruh intrinsic reward terhadap kepuasan kerja 

perawat di RSUD dr. Iskak Tulungagung 

6. Menganalisis pengaruh extrinsic reward terhadap kepuasan kerja 

perawat di RSUD dr. Iskak Tulungagung 

7. Menyusun pengembangan model reward system berbasis kinerja 

terhadap kepuasan kerja perawat di RSUD dr. Iskak Tulungagung 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

dalam mengembangkan ilmu keperawatan khususnya berkenaan dengan 

manajemen sumber daya manusia mengenai teori reward system, teori 

kinerja dan teori kepuasan kerja perawat. 

1.5.2. Manfaat praktis  

1. Responden  

Meningkatkan pengetahuan responden tentang model pengembangan 

reward system berbasis kinerja terhadap kepuasan kerja perawat. 

2. Rumah sakit 

Diharapkan menjadi model baru reward system berbasis kinerja dan 

masukan bagi pemerintah khususnya RSUD Dr. Iskak Tulungagung 

dalam meningkatkan kepuasan kerja perawat. 
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3. Peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya unuk 

menerapkan model pengembangan reward system berbasis kinerja 

terhadap kepuasan kerja perawat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Reward System 

2.1.1. Pengertian Reward System 

Suatu organisasi memberikan imbalan kepada karyawan sebagai 

bentuk timbal balik yang diberikan atas kinerja yang diberikan oleh 

karyawan. Imbalan yang diberikan oleh organisasi merupakan hak dari 

setiap karyawan dalam organisasi yang telah memberikan kinerja mereka. 

Hak itu harus diberikan oleh organisasi sebagai bentuk apresiasi atas kinerja 

karyawan. Selain itu, organisasi memberi imbalan kepada karyawan untuk 

mencoba memotivasi kinerja mereka dan mendorong loyalitas dan retensi. 

Penghargaan organisasi memiliki sejumlah bentuk yang berbeda meliputi 

uang (gaji, bonus, insentif), penghargaan, dan tunjangan. 

Menurut Dessler (2011) yangdimaksudkan dengan reward pada 

dasarnya dapat salingmenggantikan dengan istilah kompensasi, yang artinya 

segala bentuk pembayaranatau balas jasa yang diberikan bagi seseorang 

atau hasil pekerjaan yangdilakukannya (Winarni, Muhtadi,danSurahman 

2016) 

Uang telah lama dipandang sebagai penghargaan dan untuk beberapa 

orang hal itu lebih penting daripada apapun yang diberikan perusahaan. 

Peran uang sebagai reward akan berbeda-beda menurut individu dan 

industri, tetapi suatu hal yang pasti adalah uang merupakan rewardyang 

penting (Luthans 2006). Uang juga dihubungkan dengan empat atribut 
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simbolis penting yang diperjuangkan manusia: prestasi dan reward, status 

dan rasa hormat, kebebasan dan kontrol, dan kekuasaan. Secara khusus, 

uang membantu orang mempertahankan tujuan fisik (pakaian, mobil, 

rumah) dan psikologi (status, harga diri, perasaan berprestasi). Pada 

kenyataannya, dalam kebanyakan buku manajemen yang berhubungan 

dengan uang, peneliti fokus pada uang sebagai gaji dan cara dimana gaji 

mempengaruhi motivasi, sikap kerja dan retensi. 

Gaji merupakan reward penting yang tidak perlu dipertanyakan lagi. 

Selain uang, bentuk reward untuk mengidentifikasi dan memberi 

penghargaan kinerja yang luar biasa menjadi hal vital, tetapi sering menjadi 

bagian reward system organisasi yang terabaikan. Uang selalu diutamakan 

secara jelas jika seseorang ditanya mengenai motivasi mereka. Akan tetapi, 

reward organisasi formal dan reward sosial yang digunakan secara 

sistematis oleh supervisor dan manajer merupakan hal yang sangat penting 

bagi karyawan dan keberhasilan organisasi (Luthans 2006). 

 

2.1.2 Tujuan Reward 

Menurut Ivancevich (2007), tujuan utama dari program reward, 

yaitu: 

1. Menarik orang yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan 

organisasi 

2. Mempertahankan karyawan agar terus datang untuk bekerja 

3. Memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi 
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Dengan demikian, reward yang diberikan kepada karyawan atas nilai 

yang mereka tambahkan ke perusahaan akan berarti bahwa karyawan 

dihargai sesuai dengan jumlah nilai yang mereka masukkan ke dalam 

organisasi. Semakin tinggi kinerjanya, semakin tinggi nilai reward yang 

diberikan oleh manajer. 

 

 

Gambar 2.1. Proses Penghargaan (Ivancevich 2007) 

Gambar di atas menyajikan suatu model yang berusaha 

mengintegrasikan kepuasan, motivasi, kinerja, dan reward. Membaca 

gambar tersebut dari kiri ke kanan yang menunjukkan bahwa hanya dengan 

memberikan motivasi untuk menghasilkan usaha tidaklah cukup memancing 

kinerja yang diinginkan. Kinerja dihasilkan dari kombinasi, usaha dan 

tingkat kemampuan, keterampilan, serta pengalaman individu. Menurut 

Ivancevich(2007), hasil kinerja individu dievaluasi secara formal maupun 

Umpan - balik 

Kemampuan dan 
keterampilan 

Reward intrinsik 

Moivasi untuk 
melakukan 
usaha 

pengalaman 

Hasil kinerja : 
individu 

Evaluasi 
kinerja 

kepuasan 

Reward ekstrinsik 
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informal oleh manajemen, dan dua jenis reward dapat diberikan secara 

intrinsic reward dan extrinsic reward. Kemudianreward tersebut dievaluasi 

oleh individu, jika reward tersebut memuaskan dan seimbang, maka 

individu mencapai tingkat kepuasan. 

 

2.1.3 Jenis – Jenis Reward  

Reward  yang diklasifikasikan ke dalam dua katagori luas yaitu 

intrinsic dan extrinsic. Keduanya merupakan hal yang harus 

dipertimbangkan sejak awal,Reward yang dianggap penting oleh seseorang, 

karena seseorang individu akan memberikan sedikit usahanya kecuali 

reward tersebut memiliki nilai.   

Menurut Ivancevich (2007) suatu intrinsic reward didefinisikan 

sebagai reward yang diatur sendiri oleh seseorang sedangkan extrinsic 

reward datang dari orang lain luar tersebut. Dengan demikian intrinsic 

reward menyediakan perasaan puas atau terima kasih dan sering kali 

perasaan bangga akan pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Contoh dari 

intrinsic reward adalah menerima pujian dari supervisor terhadap 

karyawannya. Baik intrinsic reward maupun extrinsic reward sama-sama 

memiliki nilai tersendiri. Berikut perincian dari kedua jenis reward 

tersebut: 

1. IntrinsicReward 

Uang mungkin tidak selalu dapat memotivasi seseorang 

sepanjang waktu. Kadangkala insentif (bukan uang) dapat memotivasi 

karyawan, untuk memacu semangat mereka untuk berusaha melakukan 
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yang terbaik.Intrinsicreward merupakan bentuk reward yang 

mempunyai kaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. 

Menurut Sucipto (2003), intrinsicreward berupa rasa puas diri 

yang diperoleh seseorang yang telah berhasil menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai sasaran tertentu. 

Menurut Ivanchevic, dkk. (2007), yang termasuk dalam 

intrinsicreward ini antara lain: 

a. Penyelesaian  tugas (Task completion)  

Kemampuan untuk memulai dan menyelesaikan sebuah proyek atau 

pekerjaan merupakan hal yang penting bagi beberapa orang. Orang-

orang seperti ini menilai apa yang mereka sebut sebagai 

penyelesaian tugas. Beberapa orang memiliki kebutuhan untuk 

menyelesaikan tugas, dan efek dari menyelesaikan tugas bagi 

seseorang merupakan bentuk reward pada dirinya sendiri. 

Kesempatan yang memungkinkan orang seperti ini menyelesaikan 

tugasnya dapat memiliki efek motivasi yang kuat. 

b. Pencapaian prestasi(Achievement)  

Merupakan reward yang diarahkan kepada seseorang yang memiliki 

ketrampilan atau kemampuan dalam hal mengelola tugas dan orang 

tersebut akan mendapatkan sasaran yang menantang untuk 

diselesaikan. Menurut McClelland menemukan bahwa terdapat 

perbedaan-perbedaan individual ketika seseorang berusaha mencapai 

pencapaian. Sebagian orang mencari sasaran yang sulit sementara 

yang lainnya cenderung untuk mencari sasaran yang umum atau 
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mudah. Dalam program penetapan tujuan, telah diusulkan bahwa 

sasaran yang sulit menghasilkan tingkat kinerja individu yang lebih 

tinggi daripada sasaran yang umum. Akan tetapi, dalam program 

semacam ini, perbedaan individual harus dipertimbangkan sebelum 

mencapai kesimpulan mengenai pentingnya rewardpencapaian. 

c. Otonomi (autonomy) 

Beberapa orang menginginkan pekerjaan dimana mereka 

mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri dan mereka 

bisa bekerja dengan bebas (dalam arti mengembangkan ide) tanpa 

pengawasan yang ketat. Perasaan akan hak otonomi dalam pekerjaan 

dapat menimbulkan kebebasan untuk bertindak sesuai dengan apa  

yang mereka pikir atau pertimbangan merupakan hal yang terbaik 

untuk dilakukan dalam suatu rentang waktu tertentu. 

d. Pertumbuhan pribadi (personal growth) 

Perkembangan pribadi seseorang merupakan hal yang unik. 

Pengalaman seseorang yang semakin bertambah dapat 

mengakibatkan seseorang itu berkembang dalam arti lebih 

menguasai pekerjaan yang digelutinya dan orang tersebut dapat 

melihat bagaimana kemampuan mereka menjadi lebih baik. Seiring 

dengan perkembangan kemampuan yang dimiliki, maka para 

karyawan akan berusaha untuk memaksimalkan potensi keahlian 

mereka. 

Dengan demikian, kesuksesan daripada penyelesaian tugas ini 

memiliki efek yang mempengaruhi diri mereka yaitu dapat mempertebal 
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rasa percaya diri. Berbagai kesempatan untuk penyelesaian tugas 

tertentu yang diberikan pada orang-orang dengan tipe ini menimbulkan 

dampak yang kuat yang mana membuat mereka lebih termotivasi atau 

merasa tertantang untuk menyelesaikannya dengan sebaik mungkin 

sehingga dapat merebut kepercayaan dari para atasan. Untuk 

meningkatkan intrinsic reward manajemen dapat menggunakan 

berbagai macam tehnik seperti penggayaan pekerjaan (job enrichment), 

penambahan tanggung jawab, partisipasi datam pengambilan keputusan 

dan usaha lain yang meningkatkan harga diri seseorang dan mendorong 

orang menjadi yang terbaik. 

2. ExtrinsicReward 

Menurut Sucipto (2003) extrinsic reward terdiri dari reward 

yang diberikan kepada karyawan baik yang berupa rewardlangsung, 

tidak langsung, maupun yang berupa reward non keuangan. Sedangkan 

menurut Petra (2002) extrinsic reward merupakan bentuk reward yang 

tidak berkaitan secara langsung dengan pekerjaan, jadi seperti gaji, upah 

(bonus, tunjangan, promosi, reward perorangan). 

Berdasarkan pengamatan dari lingkungan kerja dapat diketahui 

bahwa reward yang biasanya menjadi ukuran umum terwujud dalam 

bentuk uang.  

Menurut Petra (2002), fakta menyatakan bahwa reward dalam 

bentuk uang dapat diidentifikasi dan diukur dengan mudah bagi 

penyebab timbulnya semangat karyawan untuk berprestasi. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL REWARD. . . BERLIAN YULI SAPUTRI



16 
 

 
 

Menurut Ivanchevic (2007), extrinsic reward dikelompokan 

menjadi 4, yaitu: 

a. Reward finansial: gaji dan upah;  

b. Reward finansial: tunjangan karyawan;  

c. Reward interpersonal 

d. Promosi 

Menurut Petra (2002), macam-macam extrinsic reward antara 

lain: 

a. Gaji  

Yang dimaksud dengan gaji adalah bentuk kompensasi dari 

perusahaan yang wajib diberikan kepada karyawan atas partisipasi 

mereka terhadap proses operasional perusahaan dan dibayarkan 

secara mingguan, atau bulanan. 

b. Upah  

Yang dimaksud dengan upah di sini adalah bentuk insentif yang 

diberikan kepada karyawan yang berprestasi atau karena sebab lain 

yaitu meningkatnya keuntungan perusahaan pada periode waktu 

tertentu. Yang termasuk dalam golongan upah antara lain bonus, 

rencana bagi laba dan bagi hasil. 

c. Tunjangan (Benefit)  

Merupakan pembayaran dalam bentuk finansial yang bersifat tidak 

langsung yang diberikan kepada karyawan. Yang termasuk dalam 

tunjangan antara lain: tunjangan/asuransi kesehatan, rekreasi, dana 
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pensiun, dan di dalam praktek terdapat tarif diskon untuk produk 

perusahaan bagi karyawan. 

e. Reward interpersonal 

Merupakan bentuk reward dari perusahaan atas prestasi karyawan 

yang dinilai melebihi prestasi karyawan yang lainnya yang 

diwujudkan berupa pengakuan (recognition) atau status. 

d. Promosi  

Manajer menjadikan reward promosi sebagai usaha untuk 

menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Jika 

kinerja diukur dengan akurat, sering kali memberikan pertimbangan 

yang signifikan dalam alokasi penghargaan promosi. 

Dengan demikian, dengan memberi individu pekerjaan yang 

bergengsi, manajer dapat berusaha meningkatkan atau menghilangkan 

status yang dimiliki seseorang. Akan tetapi, jika rekan kerja tidak 

meyakini kemampuan seseorang dalam suatu pekerjaan tertentu, tidak 

mungkin status bisa ditingkatkan. Dengan meninjau kinerja seseorang, 

manajer dapat memberikan apa yang para manajer anggap sebagai 

perubahan pekerjaan untuk memperbaiki status. Para atasan membuat 

keputusan akan penghargaan promosi dengan tujuan untuk memberikan 

semangat bagi karyawan untuk mengasah kemampuan yang mereka 

miliki agar dapat memperebutkan posisi atau jenjang karir yang lebih 

tinggi. Baik dalam usaha untuk menempatkan seseorang yang sesuai 

dengan keahlian masing-masing dalam pekerjaan. 
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2.1.4 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Reward System 

Konsep pemberian rewardyang layak serta adil bagi karyawan 

perusahaan, akan dapat menciptakan suasana kerja yang menyenangkan 

serta dapat menimbulkan motivasi kerja yang tinggi bagi karyawan. 

Pertimbangan pemberian reward kepada karyawan sangat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor pada organisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

besarnya reward, antara lain sebagai berikut (Hasibuan 2007):  

1. Posisi jabatan karyawan 

Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima 

gaji/reward lebih besar. Sebaliknya karyawan yang menduduki jabatan 

lebih rendah akan memperoleh gaji/ reward yang kecil. Indikator untuk 

menilai  adalah posisi jabatan saat ini. 

2. Pendidikan 

Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka 

penghargaan akan semakin besar, karena kecakapan serta 

keterampilannya lebih baik. Indikator untuk menilai adalah pendidikan 

terakhir. SD dan SMP kategori pendidikan dasar. SMA pendidikan 

menengah, S1, S2 dan S3 pendidikan tinggi. 

3. Pengalaman kerja 

Merupakan tingkat pemahaman seseorang atas pekerjaan yang 

diembannya. Indikator untuk mengukur pengalaman kerja adalah lama 

kerja dan rotasi tempat kerja.  
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4. Jenis dan sifat pekerjaan 

Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai risiko yang 

besar maka tingkat reward akan meningkat karena membutuhkan 

kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. Indikator untuk 

mengukur adalah tempat kerja saat ini, misalnya ruang intensif atau 

rawat inap.  

5. Penawaran dan permintaan tenaga kerja  

Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak dari pada lowongan 

pekerjaan (permintaan) maka penghargaan relatif sedikit. Sebaliknya 

jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka 

reward relatif semakin banyak. 

6. Kemampuan dan kesediaan organisasi  

Apabila kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar 

semakin baik, maka tingkat reward akan semakin meningkat. Tetapi 

sebaliknya, jika kemampuan dan kesedian organisasi untuk membayar 

kurang maka tingkat reward relatif kecil. 

7. Organisasi karyawan  

Apabila organisasi karyawan kuat dan berpengaruh maka tingkat 

reward semakin besar. Sebaliknya jika organisasi karyawan tidak kuat 

dan kurang berpengaruh maka tingkat reward relatif kecil. 

8. Produktivitas kerja karyawan  

Jika produktivitas kerja karyawaan baik dan banyak maka reward akan 

semakin besar. Sebaliknya kalau produktivitas kerjanya buruk serta 

sedikit maka reward-nya kecil. 
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9. Pemerintah dengan Undang-Undang dan Keppres  

Pemerintah dengan undang-undang dan keppres menetapkan besarnya 

reward minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya 

organisasi tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya rewardbagi 

karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari 

tindakan sewenang-wenang. 

10. Biaya hidup  

Apabila biaya hidup didaerah itu tinggi maka tingkat rewardsemakin 

besar. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di daerah itu rendah maka 

tingkat reward relatif kecil. 

11. Kondisi perekonomian nasional  

Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju maka tingkat 

reward akan semakin meningkat, karena akan mendekati kondisi full 

employment. 

 

2.1.5 Instrumen untuk mengukur reward system 

Instrument yang digunakan diambil dari Delas (2015) diukur dengan 

menggunakan acuan dari Kadarisman (2012) yang kemudian dijabarkan 

menjadi 22 pertanyaan. Instrumen ini menggunakan skala rendah pada 

angka 1 yang menunjukkan sangat tidak memuaskan, dan skala tinggi pada 

angka 4 yang menunjukkan angka sangat memuaskan. Sebelumnya 

instrumen ini telah digunakan oleh Umayah pada tahun 2015 di Kantor 

Pusat PT. WIKA Jakarta, namun hanya dengan 30 responden. Uji validitas 

instrumen ini memiliki nilaikorelasi product moment (r-hitung) untuk 22 
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item pernyataanlebih besar dari nilai r-tabel, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa 22 itempernyataan tersebut dinyatakan valid, dan dapat digunakan 

sebagaiinstrumen penelitian.Sedangkan uji reliabilitas instrumen ini 

memiliki nilai 0,904 artinya instrumen ini reliabel karena nilai Croncbach’s 

Alpha di atas 0,60(Delas 2015). 

 

2.2. Kinerja 

2.2.1. Definisi Kinerja 

Kinerja bisa mempengaruhi berlangsungnya kegiatan suatu 

organisasi, semakin baik kinerja yang ditunjukkan oleh seseorang akan 

semakin  membantu dalam perkembangan organisasi tersebut. Berikut 

adalah pengertian-pengertian kinerja menurut para ahli diantaranya: 

1. Menurut Wibowo (2007), kinerja berasal dari pengertian performance. 

Ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja 

atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang 

lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses 

pekerjaan berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan 

hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja menyangkut tentang 

apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.  

2. Menurut Wibowo (2007), kinerja merupakan hasil pekerjaan yang 

mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan 

konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. 

3. Menurut Sinambela (2012), kinerja adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL REWARD. . . BERLIAN YULI SAPUTRI



22 
 

 
 

didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran, atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 

bersama. 

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu 

hasil yang telah dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang 

dilaksanakan secara legal, tidak melanggar hukum serta sesuai dengan 

moral dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 

 

2.2.2. Tujuan dan Sasaran Kinerja 

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja SDM 

organisasi, tujuan penilaian kinerja karyawan menurut Rivai (2011), pada 

dasarnya meliputi : 

1. Meningkatkan etos kerja. 

2. Meningkatkan motivasi kerja. 

3. Untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan selama ini. 

4. Untuk mendorong pertanggungjawaban dari karyawan. 

5. Pemberian imbalan yang sesuai. 

6. Untuk pembeda antar pegawai yang satu dengan yang lainnya. 

7. Pengembangan SDM. 

8. Alat untuk membantu dan mendorong pegawai agar inisiatif. 

9. Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan agar kinerja menjadi 

baik. 
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10. Untuk memperoleh umpan balik dari pegawai. 

11. Pemutusan hubungan kerja. 

12. Memperkuat hubungan antar pegawai. 

13. Sebagai penyalur keluhan yang berkaitan dengan masalah pekerjaan. 

 

2.2.3. Dimensi dan Indikator Kinerja Pegawai 

Menurut Robbins (2006) dalam Mangkunegara (2011) dimensi dan 

indikator kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas 

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa 

yang seharusnya dikerjakan. 

2. Kuantitas 

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam 

satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap 

pegawai itu masing-masing. 

3. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban 

karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan. 

4. Kerjasama 

Pegawai mampu bekerja sama dengan rekan kerjanya dalam 

menyelesailamtugas yang diberikan oleh organisasi atau instansi. 

5. Insiatif 

Pegawai mempunyai kemampuan dalam mengerjakan tugas dan 

mempunyai inisiatif. 
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2.2.4. Penilaian Kinerja 

Menurut Mondy & Noe(2005) penilaian kinerja adalah tinjauan 

formal dan evaluasi kinerja individu atau tugas tim. Sedangkan menurut 

Dessler (2003) penilaian kinerja adalah mengevaluasi kinerja relatif 

karyawan saat ini dan/atau di masa lalu terhadap standar prestasinya. 

 

2.2.5. Kegunaan Penilaian Kinerja 

Menurut Mondy & Noe(2005), kegunaan dari penilaian kinerja, 

adalah: 

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

2. Rekrutmen dan Seleksi 

3. Pelatihan dan Pengembangan 

4. Perencanaan dan Pengembangan Karir 

5. Program Kompensasi 

6. Hubungan Karyawan Internal 

7. Penilaian Potensi Tenaga Kerja 

 

2.2.6. Instrumen untuk mengukur kinerja 

Instrumen yang digunakan diambil dari Delas (2015) dengan 

menggunakan angket terdiri dari 7 pernyataan dan 9 pernyataan dari Nursalam 

2016 yang diukur dengan skala 1-4 untuk menyatakan pendapat tidak pernah 

(TP) – selalu (S). 
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2.3. Kepuasan Kerja Perawat 

2.3.1 Definisi Kepuasan Kerja Perawat  

Kepuasan kerja perawat didefinisikan sebagai suatu perbedaan 

antara harapan suatu profesi dengan kenyataan yang dialami oleh profesi 

tersebut. Kepuasan kerja merupakan sutau indikator yang signifikan 

mengenai apa yang dirasakan oleh seseorang terhadap profesinya dan 

bagaimana seseorang memenuhi tugas dalam profesinya (Zahaj et al, 2016). 

Bekerja di lingkungan keperawatan memberi kesempatan untuk berinteraksi 

dalam lingkugan yang berbeda, berinteraksi dengan tenaga kesehatan yang 

berbeda-beda dan mendapatkan upah yang adil dan sesuai. Faktor tersebut 

dalam beberapa penelitian menjadi hal yang perlu dikaji untuk menentukan 

kepuasan kerja perawat (Abida, 2011). Kepuasan kerja perawat dapat 

ditinjau dari aspek psikologis, sosiologi dan perilaku organisasi (Liuet al, 

2015). 

 

2.3.2 Teori Kepuasan Kerja Perawat 

Kepuasan kerja perawat merupakan sebuah konsep yang kompleks 

dan melihat kepuasan dari berbagai sudut dan persepsi yang berbeda-beda.  

1. Teori kebutuhan dasar manusia 

Kepuasan kerja perawat sangat berhubungan erat dengan teori 

kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. 

Berdasarkan teori kebutuhan dasar tersebut pemenuhan kebutuhan 

seorang karyawan dapat digunakan untuk mempelajari kepuasan kerja 

karyawan (Liu, Aungsuroch & Yunibhand, 2015). 
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Gambar 2.2 Hirarki kebutuhan dasar Maslow (Liu 2015) 

Maslow menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia dibentuk dari 

5 tingkatan hirarki yang terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan  

keamanan, kebutuhan memiliki dan mencintai, kebutuhan harga diri, dan 

kebutuhan aktualisasi diri. Untuk memenuhi kebutuhan dasar yang di 

atasnya (misal kebutuhan keamanan), maka seseorang harus terlebih 

dahulu memenuhi kebutuhan dasar yang berada di hirarki bawahnya 

(kebutuhan fisiologis), karena untuk memenuhi kebuthan dasar yang 

lebih kompleks seseorang harus memenuhi kebutuhan dasar yang lebih 

sederhana terlebih dahulu. Dalam sebuah organisasi kompensasi 

finansial dan pelayanan kesehatan merupakan sesuatu yang akan 

membantu karyawa untuk memenuhi kebutuhan fisiologi. Keamanan 

dapat dimanifestasikan bahwa karyawan merasa aman ketika bekerja 

dalam lingkungan pekerjaannya, atau terdapat perlindungan keamanan di 

tenpat kerja dan pekerjaan yang didapatkan sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh karyawan. Ketika kebutuhan ini dipenuhi maka 

karyawan merasa menjadi bagian dari tempat kerjanya sehingga dapat 

memfokuskan perhatian pada pekerjaannya (Roiste, Hassard, Cox & 

Winski, 2017). 
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2. Teori hygienefactor dan motivator 

Teori dari Herzberg ini menyatakan bahwa kepuasan dan 

ketidakpuasan bukan dua hal yang berlawanan, akan tetapi merupakan 

sesuatu yang berbeda, terpisah, dan konsep yang tidak berhubungan. 

Karena motivator dan hygiene factor merupakan sesuatu yang 

independen, maka  seorang karyawan sangat mungkin untuk merasakan 

keduanya, puas dan tidak puas. Jika hygiene factor rendah maka 

karyawan akan merasa tidak puas, akan tetapi jika hygiene factor tinggi 

maka karyawan akan merasa biasa saja (berada pada kondisi netral). 

Puas atau tidaknya karyawan bergantung pada pada motivator, jika 

motivator (sesuatu yang memotivasi) tinggi maka karyawan akan 

merasakan kepuasan (Roiste, Hassard, Cox & Winski, 2017). 

 

Gambar 2.3. Teori Hygiene Factor dan Motivator Herzberg (Roiste, 
2017) 

 
 Herzberg menyatakan bahwa orang dalam melaksanakan 

pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan kebutuhan, 

yaitu maintenance factor / faktor pemeliharaan dan motivation factors/ 

faktor motivasi. Faktor pemeliharaan meliputi kelompok dissatisfiers 

seperti gaji, kondisi kerja fisik, kepastian pekerjaan, supervisi yang 

menyenangkan, kendaraan dinas, rumah dinas dan macam-macam 

tunjangan lainnya. Hilangnya faktor pemeliharaan dapat menyebabkan 
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timbulnya ketidakpuasan dan absennya pegawai/ karyawan, bahkan 

dapat menyebabkan banyak pegawai/ karyawan yang keluar. 

 Sedangkan faktor motivasi ini berhubungan dengan 

rewardterhadap pribadi yang secara langsung berkaitan dengan 

pekerjaan, misalnya kursi yang empuk, ruangan yang nyaman, dan 

sebagainya. Hal tersebut masuk dalam kelompok satisfiers antara lain 

prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggungjawab serta 

pengembangan potensi individu (Sita 2012). 

 

2.3.3 Dimensi Kepuasan Kerja 

Menurut Stamp (1997), kepuasan kerja perawat dipengaruhi oleh 

enam sub variable yaitu incentive(insentif atau imbalan), autonomy 

(otonomi), task requirement (tuntutan tugas), organizational policy 

(kebijakan organisasi), interaction (interaksi) dan profesional status (status 

professional). 

a. Insentif 

Kepuasan terhadap insentif atau imbalan merupakan perasaan tentang 

imbalan yang diterimanya yang disesuaikan dengan beban kerja dan 

jenis pekerjaan serta imbalan/gaji yang pantas. Dalam konteks 

keperawatan, insentif diperoleh seorang perawat disesuaikan dengan 

beban kerja dan resiko kerja yang dilakukan. Insentif ini dapat 

berbentuk gaji atau honor yang dikalangan perawat dikenal sebagai jasa 

pelayanan (Saleh 2012). 
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b. Otonomi 

Otonomi adalah kemandirian berkaitan dengan pekerjaan, 

berinisiatif, dan bebas melakukan aktivitas kerja sehari-hari (Stamps, 

1997). Dilihat dari aspek profesi keperawatan, otonomi adalah 

kebebasan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan kompetensi 

yang dimiliki oleh perawat. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang 

kepuasan kerja perawat, otonomi adalah persepsi tentang ukuran 

kemandirian yang dirasakan perawat dalam menjalankan tugasnya 

dengan kebebasan menentukan prosedur yang digunakan dalam 

menyelesaikan masalah pekerjaannya sesuai dengan keahlian yang 

dimiliki tanpa intervensi dari orang lain atau profesi lain (Saleh, 2012). 

c. Tuntutan tugas 

Curtis  (2007)  yang  menyebutkan  tuntutan  tugas  mengacu  pada  

tugas-tugas atau  kegiatan  yang  harus  dilakukan  sebagai  bagian  

rutin  dari  pekerjaan  perawat. Menurut  Robbins  (2006) karyawan  

cenderung  lebih  menyukai  pekerjaan  yang memberi    mereka    

kesempatan    untuk        menggunakan    ketrampilannya    dan 

kemampuan mereka dan menawarkan beragam tugas, kebebasan dan 

umpan balik mengenai  betapa  baik  mereka  bekerja. Karakteristik  ini  

membuat  kerja  secara mental  menantang.  Pekerjaan  yang  kurang  

menantang  menciptakan  kebosanan, tetapi  yang  terlalu  banyak  

menantang  menciptakan  frustasi  dan  perasaan  gagal. Pada  kondisi  

tantangan  yang  sedang,  kebanyakan  karyawan  akan  mengalami 

kesenangan dan kepuasan (Mangkunegara, 2004). 
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d. Kebijakan organisasi 

Menurut Stamps (1997) yang dimaksud Organizational policy  

adalah kebijakan dan prosedur manajemen rumah sakit dan administrasi 

keperawatan yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Hal ini dapat 

mencakup peraturan shif jaga yang memungkinkan perawat dapat 

mengelola langsung asuhan keperawatan, kesempatan untuk ikut 

mengambil keputusan, keikutsertaan perawat dalam merencanakan 

kebijakan dan prosedur, baik untuk lingkup rumah sakit maupun 

lingkup unit kerjanya.  

e. Interaksi 

Interaksi adalah kesempatan formal dan informal perawat untuk 

kontak sosial dan profesional  baik  formal  maupun  informal  selama  

jam  kerja  (Stamps, 1997). Hubungan kerja  yang  baik  dihasilkan  dari  

interaksi  dan  kerja  sama,  berusaha  memahami keunikan  individu  

rekan  kerja  sehingga  berdampak  kepada  terciptanya  suasana kerja 

yang kondusif yang mendukung terjadinya kepuasan kerja(Saleh, 

2012). 

f. Status Profesional 

Status  profesional  menurut  Stamps  (1997)adalah  keseluruhan  

perasaan  tentang pentingnya  pekerjaan  bagi  seseorang  dipandang  

dari  segi  individu  sendiri  dan orang lain. Status profesional dalam 

keperawatan dapat diartikan sebagai pendapat perawat  tentang  

pentingnya  profesi  yang  di  tekuninya  dilihat  dari  aspek  individu 

perawat  dan  orang  lain/profesi  lain  serta  masyarakat.  Status  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL REWARD. . . BERLIAN YULI SAPUTRI



31 
 

 
 

profesional  erat kaitannya   dengan   pengakuan,   sehingga   status   

profesional   yang   diakui   akan memberi dampak kepuasan kerja 

perawat.  

2.3.4 Instrumen untuk mengukur kepuasan kerja perawat 

Instrumen yang digunakan diadopsi dari Taunton, et al. (2004) 

adalah kuesioner instrumen Indeks Work Statisfaction dari Stamps (1997). 

Setiap pernyataan diukur dengan menggunakan skala likert 1-4 yang 

meliputi : 4 = sangat puas, 3 = puas, 2 = tidak puas, 1 = sangat tidak puas. 

Dalam instrument ini Stamps telah mengidentifikasi enam komponen 

penting dari pekerjaan prawat yaitu gaji, otonomi, tuntutan tugas, kebijakan 

organisasi, interaksi, status professional. Coefficient alpha berkisar antara 

0,69 sampai 0,90. Namun ada kekurangan dari identifikasi yang dilakukan 

Stamps yaitu kurang spesifik tentang pekerjaan perawat itu sendiri 

(Taunton, et al. 2004). 

 

2.4 Theoretical Mapping 

Keyword yang digunakan untuk mencari keaslian penelitian ini adalah 

reward system, job satisfaction, performancedannurse. Menemukan 60 artikel 

dalam pencarian yang dilakukan, dan hanya 12 artikel yang sesuai dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Artikel – artikel yang diperoleh didapatkan dari 

Scopus, Science Direct, Repository Airlangga UniversityandJurnal Ners. 

 

 

 

41 30  
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Tabel 2.1 Theoretical mapping/riset pendukung tentang pengembangan reward 
system dan kepuasan kerja 

No Judul Desain 
Penelitian 

Sampel dan 
Teknik 

sampling 
Variabel Instrument Analisis Hasil 

1 Hubungan 
Pemberian 
Reward Dengan 
Kineja Perawat 
Di Ruangan Irina 
A RSUP Prof. Dr. 
R. D. Kondou 
Manado 
(Nangoi, W, J., 
et., al., 2014) 

Cross 
sectional 

48 perawat 
pelaksana 
 
Teknik 
sampling : 
total 
sampling 

Independen: 
Reward 

 
Dependen: 
Kinerja 

Kuesioner  Uji korelasi 
bivariate 

Terdapat 
hubungan 
antara 
pemberian 
reward 
dengan 
kinerja 
perawat di 
ruangan Irina 
A RSUP Prof. 
Dr. R. D. 
Kondou 
Manado 

2 Hubungan 
Kinerja Perawat 
Dengan Kepuasan 
Kerja Perawat Di 
Ruang Rawat 
Inap Rumah Sakit 
Umum Daerah 
Ince Abdul Moeis 
Samarinda  
(Sureskiarti, 
Enok., et., al., 
2017) 

Deskriptif 
korelasi 

88 
responden 
 
Teknik 
sampling : 
Total 
sampling 

Independen 
: 
Kinerja 
perawat 
 
Dependen : 
Kepuasan 
kerja 
perawat 

Kuesioner Pearson 
Product 
Moment 
Test 

Hasil uji 
statistik 
menunjukkan 
bahwa 
terdapat 
hubungan 
antara kinerja 
perawat 
dengan 
kepuasan 
kerja perawat 
dengan p-
value 0,045. 
Ada hubungan 
antara kinerja 
perawat dan 
kepuasan 
kerja perawat.  

3 The Relationship 
between Reward 
Management 
System and 
Employee 
Performance with 
the Mediating 
Role of 
Motivation: A 
Quantitative 
Study on Global 
Banks  
(Güngör, V., 
2011) 

Explanato
ry 
 

116 pegawai 
bank di 12 
bank global  
 
Teknik 
sampling : 
Random 
sampling 

Independen 
: 
1. Reward 

manage
ment 
system 

2. Motivati
on 

 
Dependen : 
1. Employe

e 
Performa
nce 

Question-
naire 

1. Model 
Summary 

2. Anova 
3. Coefficien

ts tables 
of the 
Regressio
n Model 

 
 
 
 
 
 

1. Imbalan 
Keuangan 
berpengaruh 
positif 
Kinerja 
karyawan. 

2. Motivasi 
Extrinsic 
dan Intrinsic 
berdampak 
pada 
Kinerja 
Karyawan 

3. Sistem 
Manajemen 
Reward 
berpengaruh 
terhadap 
Motivasi. 

4 Analyzing 
Reward 

  Independen 
: 

Question-
naire 

regression 
analysis 

1. Pay & 
Rewarddite
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No Judul Desain 
Penelitian 

Sampel dan 
Teknik 

sampling 
Variabel Instrument Analisis Hasil 

Management 
Framework with 
Multi Criteria 
Decision Making 
Methods 
(Aksakal, Erdem., 
Metin 
Dağdeviren., 
2014) 

Reward 
Managemen
t 

mukan 
sebagai 
kriteria 
utama yang 
paling 
penting 

2. C11 (Cash 
Bonuses) 
ditemukan 
sebagai sub 
kriteria 
yang paling 
penting 
sehubungan 
dengan 
evaluasi 

5 Sustainability in 
Employment: 
Reward System 
and Work 
Engagement 
(Hanim, Fatini., 
Zulhafiza., et al., 
2016) 

Explanato
ry 

250 
kuesioner 
 

Independen 
: 
1. Compens

atio 
2. Benefit 
3. Develop

ment 
4. Career 

Opportu
nities 
 

dependen : 
1.Work 
Engagement 

Question-
naire 

1. Pearson 
Correlatio
n 

2. frequency 
test 

1. Ada 
hubungan 
positif 
antara 
Reward 
System dan 
keterlibatan 
kerja 

2. Ada 
hubungan 
positif 
dengan 
kompensasi 
dan 
keterlibatan 
kerja. 

3. Ada 
hubungan 
positif 
dengan 
keterlibatan 
Manfaat 
dan Kerja 

4. Ada 
hubungan 
positif 
dengan 
perkembang
an dan 
peluang 
berkarir dan 
keterlibatan 
kerja 

6 The effect of 
service 
orientation on 
financial 
performance: The 
mediating role of 

Korelasion
al  

745 manajer 
cabang dan 
karyawan 
 
Teknik 
sampling: 

Independen 
: 
1. Service 

Orientatio
n 

2. Job 

Wawancar
a 
Kuesioner 

path 
analysis 

1. Hubungan 
antara 
orientasi 
layanan dan 
kepuasan 
pelanggan 
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No Judul Desain 
Penelitian 

Sampel dan 
Teknik 

sampling 
Variabel Instrument Analisis Hasil 

job satisfaction 
and customer 
satisfaction 
(Selim S. Eren., 
et al., 2013) 

Random 
sampling 

Satisfactio
n 

3. Customer 
satisfactio
n 

 
Dependen : 
1. Financial 

Performan
ce 

adalah 
positif dan 
signifikan 

2. Orientasi 
layanan 
juga 
berhubunga
n positif 
dengan 
kinerja 
keuangan 

3. Kepuasan 
kerja 
meningkat 
secara 
signifikan 
terhadap 
kepuasan 
pelanggan 

4. Ada 
hubungan 
yang 
signifikan 
antara 
kepuasan 
pelanggan 
dan kinerja 
keuangan 
 

7 Effect of 
Management of 
Performance 
Reward Systems  
on Subordinates’ 
Satisfaction with 
Job in Malaysian 
Fire  
and Rescue 
Department 
(Azman Ismail, et 
al., 2017) 

cross-
sectional 
 

155 
responden 
 
Teknik 
sampling :  
Purposive 
random 
sampling 
 

Independen 
: 
Reward 
system 
Kinerja 
 
Dependen : 
Kepuasan 
kerja 

1. S
y
s
y
t
e
m
  

Wawancar
a 
Kuesioner 

PLS 
analysis 
tests 

1. Penerapan 
penyampaia
n informasi 
dan 
penilaian 
kinerja 
dalam 
menangani 
sistem 
penghargaa
n kinerja 
telah 
meningkatk
an kepuasan 
kerja 
intrinsik 
bawahan 

2. Penerapan 
sistem 
penghargaa
n kinerja 
tidak 
meningkatk
an kepuasan 
kerja 
intrinsik 
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No Judul Desain 
Penelitian 

Sampel dan 
Teknik 

sampling 
Variabel Instrument Analisis Hasil 

bawahan. 
3. 

Implementa
si 
penyampaia
n informasi, 
keterlibatan 
dan 
penilaian 
kinerja 
dalam 
menangani 
sistem 
penghargaa
n kinerja 
juga 
meningkatk
an kepuasan 
kerja 
ekstrinsik 
bawahan. 

8 Pengaruh Insentif 
dan Lingkungan 
Kerja terhadap 
Kepuasan Kerja 
Karyawan pada 
Ajb 
Bumiputera1912 
Kpr Pekanbaru 
(Andini., et al., 
2017) 
 

 50 
responden 
 
Teknik 
sampling : 
Probability 
sampling 

Independen 
: 
Insentif 
 
Dependen : 
Kepuasan 
kerja 

Wawancar
a 
Kuesioner 

analisis data 
regresi linier 
berganda, 
determinasi, 
uji t dan uji f 
dengan 
SPSS 
 

1. Variabel 
insentif 
berpengaru
h signifikan 
terhadap 
kepuasan 
kerja 
karyawan 

2. Lingkungan 
kerja 
berpengaru
h secara 
signifikan 
terhadap 
kepuasan 
kerja 
karyawan  

3. Terdapat 
pengaruh 
yang 
signifikan 
antara 
Insentif dan 
Lingkungan 
Kerja 
terhadap 
Kepuasan 
Kerja 
karyawan  

9 Pengaruh 
penerapan 
anggaran berbasis 
Kinerja terhadap 
akuntabilitas 

Survey 31 
SKPD 
 
Teknik 
sampling : 

Independen 
: 
Kompetensi  
Aparatur 
pemerintah 

Kuesioner  Analisis 
Regresi 
Berganda 
 

1. Tidak 
terdapat 
pengaruh 
yang 
signifikanan
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No Judul Desain 
Penelitian 

Sampel dan 
Teknik 

sampling 
Variabel Instrument Analisis Hasil 

Kinerja instansi 
pemerintah 
(Studi pada 
Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 
Kabupaten 
Bengkalis) 
(Claura, Anggie 
Veronisa., 2015) 

purposive  
sampling 
 

 
dependen : 
akuntabilitas  
kinerja 
instansi 
pemerintah 
 

tara 
kompetensi
paraturpem
erintah 
terhadap 
akuntabilita
s kinerja 
pemerintah 

2. Terdapat 
pengaruh 
yang 
signifikan 
antara 
komitmen 
organisasi 
terhadapaku
nta- bilitas 
kinerja 
pemerintah 

3. Terdapat 
pengaruh 
yang 
signifikan 
antara gaya 
kepemimpi
nan 
terhadap 
akuntabilita
s kinerja 
pemerintah 

4. Terdapat 
pengaruh 
yang 
signifikanan
tara 
pengaharga
an dan 
hukuman 
terhadapaku
ntabilitaskin
erja 
pemerintah.  

 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reward 
management and 
job satisfaction 
among frontline 
employees in 
hotel industry in 
Malaysia 
(Farah L, a, Sze 
S, T., et al., 2014) 
 
 
 

Descriptiv
e analysis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132 
responden 
yang bekerja 
sebagai 
Asisten 
Front Desk 
 
Teknik 
sampling : 
Cluster 
sampling 
 

Independen 
: 

1. Financial 
Rewards 

2. Non-
Financial 
Rewards 

 
Dependen : 

1. Job 
Satisfactio
n 

The 
Minnesota 
Satisfactio
n 
Questionn
aire 
(MSQ) 
 
 
 
 
 

1. Pearson’s 
Correlatio
n Analysis 

2. Standard 
multiple 
regression 
analysis 

 
 
 
 
 

1. Penghargaa
n secara 
positif dan 
signifikan 
terkait 
dengan 
kepuasan 
kerja 

2. Hasil 
regresi 
telahmenunj
ukkan 
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No Judul Desain 
Penelitian 

Sampel dan 
Teknik 

sampling 
Variabel Instrument Analisis Hasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bahwa 
imbalan 
finansial (β 
= 0,597) 
memiliki 
dampak 
kuat pada 
kepuasan 
kerja 
dibandingka
n dengan 
imbalan 
non-
finansial (β 
= 0,438).  

3. Penghargaa
n finansial 
mempengar
uhi 
kepuasan 
kerja 
diterima 
sementara 
hipotesis 

4. penghargaa
n non-
finansial 
mempengar
uhi 
kepuasan 
kerja 
ditolak  

11 
 
 
 
 
 
 
 

Karakteristik 
individu dan 
reward system 
berhubungan  
dengan kinerja 
perawat 
(Kusnanto., et al., 
2009) 

Cross- 
Sectional 
 
 
 
 
 
 

39 
responden 
 
Teknik 
sampling : 
purposive 
sampling 
 

Independen 
: 
Karakteristi
k individu, 
reward 
system 
 
Dependen : 
Kinerja  
 

Kuesioner 
 
 
 
 
 
 
 

Regresi 
Linier 
 
 
 
 
 
 

Adakorelasi 
signifikan 
antara 
kinerja 
perawat 
dengan 
karakteristik 
individu dan 
sistem 
penghargaan. 

12 Hubungan sistem 
penghargaan 
dengan kepuasan 
kerja 
Perawat 
pelaksana di unit 
rawat inap rsi 
ibnu sina yarsi 
Bukittinggi  
(Reni, Ises 2012) 

Deskriptif 
Korelasi 
 

64 
responden 
 
Teknik 
sampling : 
total 
sampling 

Independen 
: 
System 
penghargaan 
 
Dependen : 
Kepuasan 
kerja 
perawat 

Kuesioner Regresi 
logistic 

Analisis 
bivariat 
menemukan 
adanya 
hubungan 
antara system 
penghargaan 
dengan 
kepuasan 
kerja perawat 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Konseptual 

 
 

 
 
Gambar 3.1. Pengembangan model reward system berbasis kinerja terhadap 

kepuasan kerja perawat (Ivancevich 2007). 
 
Keterangan : 

   : Diukur 

   : Tidak diukur 

   : Mempengaruhi 

Kepuasan kerja 
perawat : 

1. Insentif 
2. Otonomi 
3. Tuntutan tugas 
4. Kebijakan 

organisasi 
5. Interaksi 
6. Status 

profesional 

Intrinsic reward : 
a. Penyelesaian 

tugas 
b. Pencapaian  

prestasi 
c. Otonomi  
d. Pertumbuhan 

pribadi 

Extrinsic reward : 
a. Gaji 
b. Upah 
c. Tunjangan 
d. Reward  

interpersonal 
e. Promosi jabatan 
 

Reward System 

Indikator reward : 
1. Pendidikan 
2. Pengalaman kerja 
3. Jenis dan sifat pekerjaan 
4. Posisi jabatan karyawan 
5. Penawaran dan permintaan 

tenaga kerja 
6. Kemampuan dan kesediaan 

organisasi 
7. Organisasi karyawan 
8. Produktivitas kerja 

karyawan 
9. Pemerintah dengan 

Undang-Undang dan 
Keppres 

10. Biaya hidup 
11. Kondisi perekonomian 

nasional  

Kinerja : 
1. Kualitas 
2. Kuantitas 
3. Tanggung jawab 
4. Kerja sama 
5. Inisiatif 

38 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL REWARD. . . BERLIAN YULI SAPUTRI



39 
 

 
 

Didalam penelitian ini terdapat gabungan teori tentang indikator reward 

system, yaitu pertama teori dari Hasibuan (2007) menjelaskan bahwa indikator 

reward adalah posisi jabatan karyawan, pendidikan, pengalaman kerja, jenis dan 

sifat pekerjaan,penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan dan 

kesediaan organisasi, organisasi karyawan, produktivitas kerja karyawan, 

pemerintah dengan undang-undang dan keputusan presiden, biaya hidup, kondisi 

perekonomian nasional. Sedangkan teori yang kedua adalah teori dari Ivancevich 

(2007) menjelaskan bahwa hasil dari kinerja individu setelah dievaluasi oleh 

pihak manajemen dapat dijadikan dasar pemberian reward baik 

intrinsicrewardmaupun extrinsic reward. Hal tersebut sasuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Gutarlin, et al (2009) yang menyebutkan bahwa kinerja 

perawat juga berhubungan dengan reward system (intrinsic reward dan extrinsic 

reward). 

Reward dibagi menjadi dua, yaitu intrinsic reward dan extrinsic reward. 

Intrinsic reward berupa rasa puas diri yang diperoleh seseorang yang telah 

berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai sasaran 

tertentu. Yang termasuk intrinsic reward antara lain penyelesaian tugas, 

pencapaian  prestasi, otonomi, pertumbuhan pribadi (Ivanchevic, 2007). 

Sedangkan extrinsicreward terdiri dari reward yang diberikan kepada karyawan 

baik yang berupa reward langsung, maupun tidak langsung yang berupa reward 

non keuangan. Yang termasuk dalam extrinsicreward adalah gaji, upah, 

tunjangan, rewardinterpersonal, promosi(Ivanchevic 2007). 

Selanjutnya dari pemberian reward tersebut akan memberikan dampak 

kepuasan kerja perawat sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 
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Bustamam, et al(2014) yang menyebutkan bahwa reward memiliki dampak yang 

kuat terhadap kepuasan kerja. 

 

3.2. Hipotesis Penelitian 

H1 : 1. Ada pengaruh indikator reward terhadapintrinsic reward. 

   2. Ada pengaruh indikator reward terhadapextrinsic reward. 

   3. Ada pengaruh kinerja terhadap intrinsic reward. 

   4. Ada pengaruh kinerja terhadap extrinsic reward. 

   5. Ada pengaruh intrinsic rewardterhadap kepuasan kerja perawat. 

   6. Ada pengaruh extrinsic rewardterhadap kepuasan kerja perawat. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik observasional. 

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara 

dua variabel secara observasional, dimana bentuk hubungan dapat berupa 

perbedaan, hubungan atau pengaruh. Dengan pendekatan cross sectional, 

merupakan desain penelitian yang digunakan untuk waktu 

pengukuran/observasi data variabel independen dan dependen hanya satu 

kali pada suatu saat (Nursalam, 2016).    

 

4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah perawat di RSUD dr. Iskak 

Tulungagung. Populasi adalah subyek yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan. Jumlah populasi sebesar 580 orang. Responden dalam 

penelitian ini adalah perawat RSUD dr. Iskak Tulungagung baik yang 

bertugas di ruang rawat inap, rawat jalan, kamar operasi dan IGD  dengan 

pengalaman kerja dua tahun dan pendidikan minimal D3. Adapun peserta 

FGD adalah kepala bidang keperawatan, ketua seksi keperawatan, pakar 

keperawatan, perwakilan kepala ruangan serta perwakilan perawat. 
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4.2.2 Sampel 

Sampel terdiri atas bagian populasi terjangkau yang dapat 

dipergunakan sebagai subyek penelitian melalui sampling. Sampling 

adalah proses menyeleksi porsi dari populasi yang ada (Nursalam, 2016). 

Untuk menentukan besar sampel maka digunakan rumus sebagai 

berikut : 

Perhitungan jumlah responden yaitu: 

n = N/(1+N.d2) 

   = 580/(1+580(0,05)2) 

   = 580/1+1,45 

   = 237 responden   

Keterangan: 

n = besar sampel 

N = besar populasi 

d = tingkat signifikansi (p) = 0,05/5% 

 

Cara pengambilan menggunakancluster random sampling, yaitu 

sampel dikelompokkan berdasarkan wilayah atau lokasi populasi,yaitu 

dengan cara: 

ni = 
𝑁𝑖

𝑁
 ∙ n 

a. Ruang rawat inap 

ni = 
422

58
 x 237 = 172 responden 
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b. Ruang rawat jalan 

ni =
48

580
x 237 = 20 responden 

c. Kamar operasi dan IGD 

ni =
100

580
x 237 = 45 responden 

Keterangan : 

ni = jumlah anggota sampel 

n = jumlah anggota sampel seluruhnya 

Ni = jumlah anggota populasi  

N = jumlah anggota populasi seluruhnya 

 

Adapun kriteria inklusinya adalah perawat dengan latar belakang 

pendidikan minimal D3, perawat dengan pengalaman bekerja minimal 1 tahun. 

Sedangkan untuk kriteria eksklusinya adalah perawat yang sedang sakit saat 

penelitian dilakukan, perawat yang sedang cuti hamil. 
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4.3 Kerangka Operasional 

 

 
 

 

 

 

Sampel n = N/(1+N.d2) 
237 responden 

 

 Pengambilan data   

Menganalisis: 
1. Indikator reward terhadap intrinsic reward 
2. Indikator reward terhadap extrinsic reward 
3. Kinerja terhadap intrinsic reward 
4. Kinerja terhadap extrinsic reward 
5. Intrinsic rewardterhadap kepuasan kerja perawat 
6. Extrinsic reward terhadap kepuasan kerja perawat 

Merumuskan isu 
strategis 

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan oleh: 

1. Kepala Bidang Keperawatan 
2. Kepala Seksi Keperawatan 
3. Pakar keperawatan 
4. Kepala Ruang 
5. Perawat  

 

Menyusun modul reward system melalui kinerja 

 

Populasi perawat yang bekerja di RSUD dr. Iskak 
Tulungagung yang berjumlah 580 orang 

Cluster random 
sampling 
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4.4 Variabel Penelitian 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu reward system 

berbasis kinerja perawat. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

kepuasan kerja perawat. 

Tabel 4.1 Variabel Penelitian Model Pengembangan Reward System Berbasis 

Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja Perawat.  

Variabel Nama Variabel  Sub Variabel 
Independen 
(X) 
Reward system 

X1 Indikator Reward X1.1 Pendidikan  
X1.2 Pengalaman kerja     

(lama kerja) 
X1.3 Pengalaman kerja 
         (rotasi kerja) 
X1.4 Jenis dan sifat 

pekerjaan (tempat 
kerja) 

X1.5 Posisi jabatan 
karyawan 

 X2 Kinerja X2.1 Kualitas 
X2.2 Kuantitas 
X2.3 Tanggung jawab 
X2.4 Kerjasama 
X2.5 Inisiatif 

 X3 Intrinsic Reward X3.1 Penyelesaian tugas 
X3.2 Pencapaian prestasi 
X3.3 Otonomi 
X3.4 Pertumbuhan pribadi 

 X4 Extrinsic Reward X4.1 Gaji 
X4.2 Upah 
X4.3 Tunjangan 
X4.4 Reward interpersonal 
X4.5 Promosi jabatan 

Dependen    
(Y) 
Kepuasan Kerja 
Perawat 

Y1 
Kepuasan Kerja Perawat 

  Y1.1 Insentif  
  Y1.2 Otonomi 
  Y1.3 Tuntutan tugas 
  Y1.4 Kebijakan Organisasi 
  Y1.5 Interaksi 
  Y1.6 Status Profesional 
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4.4.1 Definisi operasional 
 

Tabel 4.2   Definisi Operasional 
 

Variabel Definisi 
Operasional Parameter Alat Ukur Skala Kategori  

X 
Reward 
system 

 
 
 
 
 
 
 

Imbalan yang 
diberikan 
institutsi kepada 
karyawan sebagai 
bentuk timbal 
balik yang 
diberikan atas 
kinerja yang telah 
dilakukan 
karyawan dalam 
bentuk reward 
intrinsic dan 
extrinsik 

1. Indikatorreward 
2. Kinerja 
3. Intrinsic reward 
4. Extrinsic reward 
 
 
 
 

Kuesioner 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal  
 
 
 
 
 
 
 

Baik( ≥ 75 %) 
Sedang(60% - 
75%) 
Kurang(< 60%) 
 
 
 
 
 

Independen 
Reward System Berbasis Kinerja 

X.1 
Indikator 
reward 

 
 
 
 
 
 
 
 

Latar belakang 
yang mampu 
mempengaruhi 
reward system 
 
 
 
 
 
 

Aspek : 
1. Pendidikan 
2. Pengalaman 

(lama kerja) 
3. Pengalaman 

(rotasi kerja) 
4. Jenis dan sifat 

pekerjaan  
(tempat kerja) 

5. Posisi jabatan 
karyawan 

Kuesioner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X1.1 
Pendidikan 

 

Jenjang formal 
terakhir yang 
didapat perawat 

Pendidikan terakhir Kuesioner Ordinal  1 = Rendah 
(SPK) 

2 = Menengah 
(D3, S1ners) 

3 = Tinggi (S2, 
S3) 

X1.2 
Pengalaman 

kerja 
(lama kerja) 

Lama kerja selama 
bekerja sebagai 
perawat 

Jarak mulai bekerja 
di rumah sakit 
hingga saat ini 
dalam tahun 

Kuesioner  Ordinal  3 = > 10 th 
2 = 5 – 10 th 
1 = < 5 th  

X1.3 
Pengalaman 

kerja 
(rotasi kerja) 

Perputaran tempat 
kerja selama 
bekerja di rumah 
sakit 

Jumlah 
perpindahan tempat 
kerja dalam tahun 

Kuesioner  Ordinal  3 = > 10 kali 
2     = 5 – 10kali 
1= < 5 kali 

X1.4 
Jenis dan sifat 

pekerjaan 
(tempat kerja) 

Tempat dimana ia 
bekerja saat ini 

Ruang rawat inap, 
rawat jalan, atau 
lainnya seperti 
ruang intensif, 
kamar operasi atau 
IGD 

Kuesioner Ordinal  1 = rawat jalan 
2 = rawat inap 
3 = lainnya 
(kamar operasi, 
IGD, ruang 
intensif) 

X1.5 
Posisi jabatan  

Fungsi kerja yang 
melekat pada 
individu 
 

Posisi perawat 
dalam pekerjaan 
saat ini 
 
 

Kuesioner 
 
 
 

Ordinal  
 
 
 

4 = kepala 
ruangan 

3 = katim 
2 = PJ shift 
1 = perawat 

pelaksana 
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Variabel Definisi 
Operasional Parameter Alat Ukur Skala Kategori  

X2 
Kinerja 

 
 
 
 

Proses 
berlangsungnya 
pekerjaan yang 
dilakukan individu 
hingga mencapai 
hasil 

1. Kualitas 
2. Kuantitas 
3. Tangging jawab 
4. Kerja sama 
5. Inisiatif  

Kuesioner 
 
 
 
 
 

Ordinal  
 
 
 
 
 

Baik( ≥ 75 %) 
Sedang(60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 
 

X2.1 
Kualitas 

 
 
 

Tingkat 
pengetahuan 
karyawan untuk 
mengerjakan apa 
yang seharusnya di 
kerjakan 

Dengan jumlah 5 
(1,2,3,4,5) 
pernyataan. 
Dalam rentang 
skor1-4 
 

Kuesioner Ordinal  Baik( ≥ 75 %) 
Sedang(60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 
 

X2.2 
Kuantitas 

 
 

Kecepatan 
menyelesaikan 
pekerjaan 
 

Dengan jumlah 4 
(6,7,8,9) 
pernyataan. 
Dalam rentang 
skor1-4 

Kuesioner Ordinal  Baik( ≥ 75 %) 
Sedang(60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 
 

X2.3 
Tanggung 

jawab 

Kesadaran untuk 
melaksanakan 
pekerjaan 

Dengan jumlah 2 
(10,11) pernyataan. 
Dalam rentang 
skor1-4 

Kuesioner Ordinal  Baik( ≥ 75 %) 
Sedang(60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 

X2.4 
Kerjasama 

 
 

Interaksi antar 
karyawan dalam 
melakukan 
pekerjaan 

Dengan jumlah 3 
(12,13,14) 
pernyataan. 
Dalam rentang 
skor1-4 

Kuesioner 
 
 
 

Ordinal  
 
 
 

Baik( ≥ 75 %) 
Sedang(60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 
 

X2.5 
Inisiatif 

 

Ide yang dimiliki 
untuk menunjang 
pekerjaan 

Dengan jumlah 2 
(15,16) pernyataan. 
Dalam rentang 
skor1-4 

Kuesioner Ordinal Baik( ≥ 75 %) 
Sedang(60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 

X3 
Intrinsic 
reward 

Rasa puas pada diri 
sendiri karna 
mampu 
menyelesaikan 
pekerjaan 

1. Penyelesaian 
tugas 
2. Pencapaian 
prestasi 
3. Otonomi 
4. Pertumbuhan 
pribadi 

Kuesioner Ordinal Baik( ≥ 75 %) 
Sedang(60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 
 

X3.1 
Penyelesaian 

tugas 

Bentuk 
penghargaan bagi 
diri sendiri karena 
mampu 
menyelesaikan 
tugas 

Dengan jumlah 2 
(1,2) pernyataan. 
Dalam rentang skor 
1-4 

Kuesioner Ordinal Baik ( ≥ 75 %) 
Sedang (60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 

X3.2 
Pencapaian 

prestasi 

Penghargaan bagi 
diri sendiri karena 
mampu mengelola 
tugas yang 
menanang 

Dengan jumlah 2 
(3,4) pernyataan. 
Dalam rentang skor 
1-4 

Kuesioner Ordinal Baik ( ≥ 75 %) 
Sedang (60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 

X3.3 
Otonomi 

Ide yang dimiliki 
untuk bertindak 
sesuai dengan apa 
yang individu 
pikirkan 

Dengan jumlah 2 
(5,6) pernyataan. 
Dalam rentang skor 
1-4 

Kuesioner Ordinal Baik ( ≥ 75 %) 
Sedang (60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 

X3.4 
Pertumbuhan 

Kemampuan yang 
dimiliki seiring 

Dengan jumlah 2 
(7,8) pernyataan. 

Kuesioner 
 

Ordinal 
 

Baik ( ≥ 75 %) 
Sedang (60% - 
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Variabel Definisi 
Operasional Parameter Alat Ukur Skala Kategori  

pribadi 
 

pengalaman yang 
individu dapatkan 

Dalam rentang 
skor1-4 

 
 

 
 

75%) 
Kurang (< 60%) 

X4 
Extrinsic 
reward 

Penghargaan yang 
tidak berkaitan 
langsung dengan 
pekerjaan 

1. Gaji 
2. Upah 
3. Tujuangan 
4. Reward 

interpersonal 
5. Promosi jabatan 

Kuesioner Ordinal Baik ( ≥ 75 %) 
Sedang (60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 

X4.1 
Gaji 

Pennghargaan yang 
wajib diberikan 
kepada karyawan 
yang diberikan 
secara mingguan 
atau bulanan 

Dengan jumlah 3 
(9,10,11) 
pernyataan. Dalam 
rentang skor 1-4 

Kuesioner Ordinal Baik ( ≥ 75 %) 
Sedang (60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 

X4.2 
Upah 

Insentif yang 
diberikan kepada 
karyawan karena 
pekerjaan yang 
dilakukan 

Dengan jumlah 2 
(12,13) pernyataan. 
Dalam rentang skor 
1-4 

Kuesioner Ordinal Baik ( ≥ 75 %) 
Sedang (60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 

X4.3 
Tunjangan 

Penghargaan yang 
diberikan secara 
tidak langsung 

Dengan jumlah 4 
(14,15,16,17) 
pernyataan. Dalam 
rentang skor 1-4 
 

Kuesioner Ordinal Baik ( ≥ 75 %) 
Sedang (60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 

X4.4 
Reward 

interpersonal 

Penghargaan yang 
didapat karyawan 
yang dinilai 
memiliki 
kemampuan diatas 
karyawan lain 

Dengan jumlah 2 
(18,19) pernyataan. 
Dalam rentang 
skor1-4 

Kuesioner Ordinal Baik ( ≥ 75 %) 
Sedang (60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 

X4.5 
Promosi 

 
 
 

Usaha untuk 
menempatkan 
orang yang tepat 
pada pekerjaan 
yang tepat 

Dengan jumlah 3 
(20,21,22) 
pernyataan. Dalam 
rentang skor 1-4 
 

Kuesioner 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 

Baik ( ≥ 75 %) 
Sedang (60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 

Dependen 
Kepuasan 
Kerja Perawat 

Y1 
Kepuasan 

kerja 

Suatu perasaan atau 
sikap seseorang 
terhadap 
pekerjaannya yang 
dapat 
mempengaruhi 
pekerjaannya 
didasari aspek 
insentif, Otonomi, 
tuntutan tugas, 
kebijakan 
organisasi, 
interaksi dan status 
professional 

Aspek : 
1. Insentif 
2. Otonomi 
3. Tuntutan tugas 
4. Kebijakan 

organisasi 
5. Interaksi 
6. Status 

professional 

Kuesioner Ordinal Baik ( ≥ 75 %) 
Sedang (60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 

Y1.1 
Insentif 

Upah yang 
diterima 
karyawan karena 

Dengan jumlah 6 
(1,2,3,4,5,6) 
pernyataan. Dalam 

Kuesioner Ordinal Baik ( ≥ 75 %) 
Sedang (60% - 
75%) 
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Variabel Definisi 
Operasional Parameter Alat Ukur Skala Kategori  

hasil kerjanya rentang skor 1-4 Kurang (< 60%) 
Y1.2 

Otonomi 
Kebebasan 
melakukan 
aktivitas kerja 
sehari-hari 

Dengan jumlah 8 
(7,8,9,10,11,12,13,
14) pernyataan. 
Dalam rentang 
skor 1-4 

Kuesioner Ordinal Baik ( ≥ 75 %) 
Sedang (60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 

Y1.3 
Tuntutan 

tugas 
 
 
 

Tugas atau 
kegiatan yang 
harus ia lakukan 
sebagai bagian 
rutin dari tugas 
pekerjaan 

Dengan jumlah 5 
(15,16,17,18,19) 
pernyataan. Dalam 
rentang skor 1-4 
 
 

Kuesioner 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 

Baik ( ≥ 75 %) 
Sedang (60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 

Y1.4 
Kebijakan 
organisasi 

Prosedur yang 
dikeluarkan oleh 
rumah sakit 

Dengan jumlah 7  
(20,21,22,23,24,25
,26) pernyataan. 
Dalam rentang 
skor 1-4 

Kuesioner Ordinal Baik ( ≥ 75 %) 
Sedang (60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 

Y1. 5 
Interaksi 

Hubungan antar 
rekan atau profesi 
lain 

Dengan jumlah 10 
(27,28,29,30,31,32
,33,34,35,36) 
pernyataan. Dalam 
rentang skor 1-4 

Kuesioner Ordinal Baik ( ≥ 75 %) 
Sedang (60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 

Y1.6 
Status 

profesional 

Pendapat perawat 
tentang 
pentingnya 
profesi yang ia 
tekuni dilihat dari 
aspek individu 
perawat dan orang 
lain 

Dengan jumlah 8 
(37,38,39,40,41,42
,43,44) pernyataan. 
Dalam rentang 
skor 1-4 

Kuesioner Ordinal Baik ( ≥ 75 %) 
Sedang (60% - 
75%) 
Kurang (< 60%) 
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4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen digunakan 

untuk menilai variabel-variabel yang diteliti dan diukur dari indikator variabel 

yang ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini instrumen penelitian 

menggunakan kuisioner dengan skala pengukuran skala likert1-4 (sangat tidak 

setuju – sangat setuju) (Sugiyono 2013).  

 

4.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam 

suatu daftar (konstruk) pertanyaan dalam mendefinisikan suatu 

variabel. Hasil penelitian valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang 

diteliti. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Teknik yang digunakan untuk 

uji validitas pada penelitian ini adalah teknik korelasi Product Moment 

dari Pearson dengan ketentuan jika nilai r hitung > nilai r tabel maka 

item pernyataan dinyatakan valid (Ghozali 2011).  

Hasil uji validitas untuk variabel reward system adalah 2 item 

pernyataan lebih kecil dari nilai r tabel sebesar 0,361 (taraf signifikan 

5% dengan n = 30), sehingga dapat disimpulkan bahwa 2 item 

pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid, dan tidak dapat digunakan 

sebagai data penelitian. Sedangkan nilai korelasi product moment 

(rhitung) untuk 22 item pernyataan yang lain lebih besar dari nilai  
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rtabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa 22 item pernyataan tersebut 

dinyatakan valid, dan dapat digunakan sebagai data penelitian 

(Umayah 2015). 

Hasil uji validitas untuk variabel Kinerja Karyawan adalah nilai 

korelasi product moment (rhitung) untuk 2 item pernyataan lebih kecil 

dari nilai rtabel sebesar 0,361 (taraf signifikan 5% dengan n = 30), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 2 item pernyataan tersebut 

dinyatakan tidak valid, dan tidak dapat digunakan sebagai data 

penelitian. Sedangkan nilai korelasi product moment (rhitung) untuk 

14 item pernyataan yang lain lebih besar dari nilai rtabel, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa 14 item pernyataan tersebut dinyatakan 

valid, dan dapat digunakan sebagai data penelitian (Umayah 2015). 

 Instrumen kepuasan kerja tidak dilakukan uji validitas. Karena 

menggunakan instrumen Index of Work Satisfaction (IWK) dari stamps 

(1997) (Taunton 2004).  

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas untuk kuesioner kepuasan kerja perawat menggunakan 

Alpha Cronbach . Uji reliabilitas digunakan dengan membandingkan 

r alpha dengan nilai konstanta (0,8). Jika r Alpha Cronbach≥  nilai 

konstanta (0,8) maka dapat dikatan bahwa pernyataan tersebut reliabel 

(Dharma 2011). 

Instrumen kepuasan kerja tidak dilakukan uji reliabilitas. Karena 

menggunakan instrumen Index of Work Satisfaction (IWK) dari stamps 

(1997) (Taunton 2004). 
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4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. Iskak Tulungagung yang bertempat 

di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa 

Timur. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Juli – Agustus 2018. 

 

4.7 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subyek dan 

proses pengumpulan karakteristik subyek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2013). Prosedur pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan 

dalam penelitian adalah : 

1. Perijinan/administrasi 

Perijinan dilakukan setelah mendapatkan surat permohonan ijin dari Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga untuk melakukan penelitian yang 

dilakukan kepada Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung, yang selanjutnya 

diberikan surat ijin untuk melakukan penelitian. 

2. Pengumpulan data 

a. Tahap persiapan alat ukur penelitian: instrument pengukuran faktor yang 

mempengaruhi reward system, kinerja perawat dan kepuasan kerja 

perawat. 

b. Melakukan pengambilan data dimulai dengan pengukuran faktor yang 

mempengaruhi reward system, kinerja perawat dan kepuasan kerja 

perawat. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL REWARD. . . BERLIAN YULI SAPUTRI



53 
 

 
 

3. Peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, apabila 

responden setuju, maka akan dibuktikan dengan informed consent yang telah 

ditandatangani . 

4. Melakukan pengukuran dan menghubungkan antar variabel, sampai 

menemukan issue strategis.  

5. Melakukan Fokus Group Discussion bersama kepala bidang keperawatan, 

kepala seksi keperawatan, pakar keperawatan, perwakilan kepala ruang dan 

perwakilan perawat.Menentukan moderator dan notulen sesaat sebelum FGD 

dimulai. Peserta FGD 10 orang. 

6. Menyusun modul pengembangan model reward system berbasis kinerja. 

 

4.8 Cara Analisis Data 

Analisis data secara kuantitatif dilakukan untuk data kuantitatif yang 

meliputi tahapan analisis univariat dilanjutkan analisis bivariat secara deskriptif 

dan analitik. 

1. Deskriptif 

Pada penelitian ini akan dilakukan pada semua variabel penelitian 

dengan membuat distribusi frekuensi berdasarkan kategori masing-masing 

variabel. Analisi univariat pada umumnya ini hanya menghasilkan distribusi 

dan presentase dari tiap variabel. Menggunakan kategori baik :> 75%, cukup : 

60 – 75%, kurang : < 60% (Martini, 2007). Dalam penelitian ini tabel 

frekuensi menginformasikan hasil penelitian yang didapat sedangkan 

interpretasi tabel menurut Arikunto (2009) adalah sebagai berikut, seluruh : 

100%, hampir seluruh : 76 – 99%, sebagian besar : 51 – 75%, setengahnya : 
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50%, hampir setengahnya : 26 – 49%, sebagian kecil: 1 – 25%, tidak satupun: 

0%.  

2. Analisis inferensial 

a. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan atau berkorelasi.Analisis bivariat secara deskriptif dilakukan 

pada variabel dalam bentuk kategori dengan pendekatan analisis baris 

kolom, tabulasi silang. 

b. Partial Least Square (PLS) 

Analisis inferensial digunakan untuk menguji model hipotesis yang 

diusulkan dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan adalah model 

persamaan structural berbasis variance atau component based, yang 

dikenal dengan Partial Least Square (PLS). PLS mempunyai keunggulan, 

yaitu analisis yang powerfull, oleh karena tidak mengasumsikan data 

harus dengan pengukuran skala tertentu, sampel kecil, dan juga dapat 

digunakan untuk konfirmasi teori (Ghozali, 2008). 

Model evaluasi PLS berdasarkan pada pengukuran prediksi yang 

mempunyai sifat nonparametric. Evaluasi model terdiri dari atas dua 

bagian evaluasi yaitu evaluasi model pengukuran dan evaluasi model 

structural. 

1) Evaluasi model pengukuran atau Outer model  

Model pengukuran atau outer model dengan indicator reflektif 

dievaluasi berdasarkan hasil validity dan reliability indikator. 

Indikator dianggap valid jika memiliki nilai outer loading diatas 0,5 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL REWARD. . . BERLIAN YULI SAPUTRI



55 
 

 
 

dan nilai t-Statistic diatas 1,96. Reliability menguji nilai reliabilitas 

indicator dari kontrak yang membentuknya. Namun, dalam uji kali ini 

outer model tidak dilakukan, dikarenakan uji validitas indicator salah 

dilakukan dengan uji Pearson Product Moment dan Uji reliabilitas 

konstruk dari indikator sudah dilakukan dengan Cronbach Alpha. 

2) Evaluasi model structural atau inner model 

Evaluasi inner model  bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

atau hubungan kausalitas antar variabel-variabel di dalam penelitian, 

yaitu dengan mendapatkan nilai R square atau koefisien determinasi 

yang merupakan sebuah nilai yang menjelaskan tentang ukuran 

kebaikan model, atau besarnya pengaruh variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikat serta nilai Q2 atau relevansi prediksi. Apabila 

diperoleh nilai Q2lebih besar dari nol dan mendekati 1, hal tersebut 

memberikan bukti bahwa model memiliki predictive relevance namun 

apabila diperoleh Q2 dibawah nol maka terbukti bahwa model tidak 

memiliki predictive relevance. 

3) Pengujian hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistic t test. 
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3. Kerangka Analisis  

Tata hubung variabel penelitian digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1  Kerangka analisis pengembangan model berbasis kinerja terhadap 
kepuasan kerja perawat 

 
Keterangan : 
X1 :  Variabel indikator reward 

X1.1 :Subvariabel pendidikan 
X1.2 : Subvariabel pengalaman kerja (lama kerja) 
X1.3 :Subvariabelpengalaman kerja (rotasi kerja) 
X1.4 :Subvariabeljenis dan sifat pekerjaan (tempat kerja) 
X1.5 :Subvariabelposisi jabatan karyawan 

X2 :  Variabel kinerja 
X2.1 : Subvariabel kualitas 
X2.2 : Subvariabel kuantitas 
X2.3 : Subvariabel tanggung jawab 
X2.4 : Subvariabel kerja sama 
X2.5 :Subvariabel inisiatif 

X3 : Variabelintrinsic reward 
X3.1 : Subvariabel penyelesaian tugas 
X3.2 : Subvariabel pencapaian prestasi 
X3.3 : Subvariabel Otonomi 
X3.4 : Subvariabel pertumbuhan pribadi 

X4 : Variabelextrinsic reward 
X4.1 : Subvariabel gaji 
X4.2 : Subvariabel upah 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X1 

X2 

X1.4 

X2.5 
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X4.3 : Subvariabel tunjangan 
X4.4 : Subvariabelreward interpersonal  
X4.5 : Subvariabel promosi jabatan 

Y  : Variabel kepuasan kerja perawat 
Y1 : Subvariabel insentif 
Y2 :Subvariabel otonomi 
Y3 : Subvariabel tuntutan tugas 
Y4 : Subvariabel kebijakan organisasi 
Y5 : Subvariabel interaksi 
Y6 : Subvariabel status professional 

 
 

4.9   Etika Penelitian 

Penelitian ini menerapkan beberapa prinsip etik, yaitu: 

1. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

Lembar persetujuan ini diberikan kepada semua responden penelitian 

yang memenuhi kriteria inklusi dalam peneltian, jika responden bersedia 

maka responden akan diminta untuk membubuhkan tanda tangan pada 

lembar persetujuan yang diberikan oleh peneliti. Peneliti akan terlebih 

dahulu menjelaskan tujuan dilakukan dari penelitian, dan pengaruh yang 

terjadi bila menjadi responden penelitian.   

2. Tanpa nama (anonimity) 

Anonimity merupakan dilakukan dengan cara tidak mencantumkan nama 

responden pada lembar alat ukur/instrumen dan hanya menuliskan kode 

pada lembar pengumpulan data. 

3. Kerahasiaan (confidentiality) 

Informasi yang telah diperoleh dari responden akan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti. Peneliti hanya akan menyajikan informasi 

terutama dilaporan hasil penelitian. 
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dan analisis pengembangan 

model pengembangan reward system berbasis kinerja terhadap kepuasan kerja 

perawat RSUD dr. Iskak Tulungagung.  Penelitian dilaksanakan mulai 3 juli – 3 

agustus 2018. 

Pada bagian hasil penelitian akan diuraikan mengenai data yang didapat 

saat penelitian berlangsung. Hasil penelitian meliputi 1) gambaran umum lokasi 

penelitian, 2) karakteristik demografi responden, 3) data khusus mengenai 

variabel yang diukur meliputi indikator reward, intrinsic reward,extrinsik reward, 

kinerja perawat, kepuasan kerja perawat, 4) analisis indikator reward 

terhadapreward system(intrinsic reward dan extrinsik reward),5) analisis kinerja 

terhadap reward system (intrinsic reward dan extrinsik reward), 6) analisis 

reward system (intrinsic reward dan extrinsik reward) terhadap kepuasan kerja 

perawat. 

 

5.1 Hasil Penelitian  

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di salah satu rumah sakit di Tulungagung yaitu 

RSUD dr. Iskak. Visi rumah sakit dr. Iskak Tulungagung adalah 

terwujudnya rumah sakit rujukan yang handal dan terjangkau dalam 

pelayanan. Misi rumah sakit dr. Iskak Tulungagung diantaranya (1) 

meningkatkan pelayanan kesehatan paripurna. (2) meningkatkan kemudahan 

akses pelayanan. (3) meningkatkan sumber daya manusia yang professional 
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sesuai standart pelayanan. (4)meningkatkan pendidikan dan penelitian yang 

bermutu di bidang  kesehatan dan kedokteran. (5) mewujudkan rumah sakit 

yang berwawasan lingkungan. 

Rumah sakit dr. Iskak Tulungagung ini mempunyai kapasitas 393 

tempat tidur, yang terbagi dalam 15 ruangan rawat inap yang terdiri dari 

ruangan VVIP, VIP, utama, pratama, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ruang isolasi.  

Ruangan rawat inap terdiri 1 ruang perawatan paviliun, 2 ruang perawatan 

penyakit dalam dan paru, 2 ruang perawata nnn penyakit syaraf, jantung dan 

psikiatri, 2 ruang perawatan penyakit bedah, THT, mata, kulit dan kelamin, 

1 ruang perawatan anak, 1 ruang perawatan bayi baru lahir, 1 ruang 

perawatan obgyn, 4 ruang perawatan intensif dan 1 ruang observasi intensif 

(ROI). 

Jumlah tenaga perawat di tiap ruangan berbeda, sesuai karakteristik 

ruangan. Rerata berjumlah 15-20 perawat di tiap ruangan yang terbagi 

menjadi tiga shift, ruang perawatan obgyn rata-rata memiliki 15-20 orang 

bidan yang terbagi menjadi tiga shift. Tiap ruangan mempunyai CE 

(Clinical Educator) perawat rata – rata berjumlah 3 – 4 orang CE. Reward 

system yang ada saat ini adalah berdasarkan pada pendidikan, lama kerja, 

posisi jabatan serta jenis dan sifat pekerjaan. Rumah sakit dr. Iskak menjadi 

tempat praktik mahasiswa dari berbagai institusi pendidikan kesehatan dan 

kedokteran di sekitar Tulungagung dan dari berbagai program studi, 

diantaranya program studi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, D-3 

Kebidanan, Kedokteran, Farmasi, Rekam Medis dan program studi yang 

lain. 
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5.1.2 Karakteristik Demografi Responden 

RSUD dr. Iskak Tulungagung dalam menjalankan fungsi 

memberikan perawatan, mempunyai pegawai yang salah satunya 

mempunyai dasar pendidikan keperawatan. Baik dari pendidikan setara D3 

maupun S2 Keperawatan. Jumlah  Perawat di RSUD dr. Iskak Tulungagung 

yang menjadi responden berjumlah 237 perawat yang tersebar di ruang 

rawat inap dan rawat jalan. Karakteristik perawat yang menjadi responden 

penelitian dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5.1 Karakteristik perawat di Rumah Sakit dr. Iskak Tulungagung pada 3 
Juli – 3 Agustus 2018 

Karakteristik n = 237 % 
Jenis kelamin   

Laki-laki 111 47 
Perempuan 126 53 

Total 237 100 
 
 Pada tabel 5.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 
adalah perawat perempuan  yaitu126 (53%) responden.  
 
5.1.3 Indikator Reward Perawat RSUD dr. Iskak Tulungagung 

Indikator reward terdiri dari pendidikan, pengalaman kerja (lama kerja dan 

rotasi kerja), jenis dan sifat pekerjaan (tempat kerja), posisi jabatan terdapat pada 

table di bawah ini : 

Tabel 5.2 Indikator rewarddi Rumah Sakit dr. Iskak Tulungagung pada 3 Juli – 3 
Agustus 2018 

Indikator reward n = 237 % 
Pendidikan   

D3 115 49 
S1 (Ners) 122 51 
S2 – S3 0 0 

Total 237 100 
Pengalaman kerja (lama kerja)   
˃ 10 tahun 94 40 
         5 – 10 tahun 67 28 
˂ 5 tahun 76 32 
                                                          Total 237 100 
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Pengalaman kerja (rotasi kerja)   
˃ 10 kali 9 4 

5 – 10 kali 39 16 
˂ 5 kali 184 80 

Total 237 100 
Jenis dan sifat pekerjaan (tempat kerja)   
        Rawat jalan 20 8 
        Rawat inap 172 73 
        Intensif  45 19 
                                                          Total 237 100 
Posisi jabatan    
         Kepala ruangan 8 3 
         Ketua tim 37 16 
         Penanggung jawab shift 73 31 
         Perawat pelaksana 119 50 
                                                          Total 237 100 

 

Pada tabel 5.2dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

berpendidikan S1 (Ners) yaitu sebesar 122 (51%) responden. Hampir setengah 

dari seluruh responden memiliki pengalaman kerja (lama kerja) selama lebih dari 

10 tahun yaitu sebesar 94(40%) responden. Pengalaman kerja dalam hal ini rotasi 

kerja yang pernah dilakukan selama menjadi perawat di rumah sakit hampir 

seluruhnya kurang dari 5 kali rotasi kerja yaitu 186 (80%) responden. Jenis dan 

sifat pekerjaan (tempat kerja) sebagian besar responden bekerja di ruang rawat 

inap yaitu 172 (73%) responden. Setengah responden memiliki posisi jabatan 

sebagai perawat pelaksana yaitu sebesar 119 (50%) responden. 

 

5.1.4 Kinerja perawat RSUD dr. Iskak Tulungagung 

Kinerja perawat yang terdiri dari kualitas, kuantitas, tanggung jawab, 

kerjasama, inisiatif, terdapat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 5.3 Kinerja perawat di RSUD dr. Iskak Tulungagung tahun 2018 pada 3 Juli 
– 3 Agustus 2018 

Kinerja 
Kategori 

Total % Baik Cukup Kurang 
n % n % n        % 

Kualitas 77 32 93 39 67 28 237 100 
Kuantitas 82 35 85 36 70 30 237 100 
Tanggung jawab 86 36 82 35 69 29 237 100 
Kerjasama 76 32 82 35 79 33 237 100 
Inisiatif 90 38 80 34 67 28 237 100 

Rerata 82 35 84 36 70 30 237 100 
 

Penilaian kinerja perawat pada indikator kualitas hampir setengah 

responden dinyatakan  dalam kategori cukup yaitu sebesar 93 (39%) responden. 

Pada indikator kuantitas hampir setengah responden dinyatakan juga dalam 

kategori cukupyaitu sebesar 85 (36%) responden. Pada indicator tanggung jawab 

dinyatakan hampir setengah responden dalam kategori baik yaitu sebesar 86 

(36%) responden. Pada indicator kerjasama, hampir setengah responden 

dinyatakan dalam kategori cukupyaitu sebesar 82 (35%) responden. Pada 

indicator inisiatif, hampir setengah  responden dinyatakan dalam kategori baik 

yaitu sebesar 90 (38%) responden.  

Kinerja perawat RSUD dr. Iskak Tulungagung menunjukkan hampir 

setengah responden dalam kategori cukupyaitu sebesar 93 (39%) responden. 

 
5.1.5Intrinsic reward dalam reward system 

Intrinsic reward dalam reward system terdiri dariPenyelesaian tugas, 

Pencapaian prestasi, Otonomi, Pertumbuhan pribadi. Gambaran Intrinsic reward 

perawatdi RSUD dr. Iskak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : 
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Tabel 5.4Intrinsic reward di RSUD dr. Iskak Tulungagung pada 3 Juli – 3 
Agustus 2018 

Intrinsic reward 
Kategori 

Total % Baik Cukup Kurang 
n % N % n % 

Penyelesaian tugas 131 55 63 27 43 18 237 100 
Pencapaian prestasi 55 23 116 49 66 28 237 100 
Otonomi 129 54 63 27 45 19 237 100 
Pertumbuhan pribadi 74 31 125 53 38 16 237 100 

Rerata 97 41 92 39 48 20 237 100 
  

Berdasarkan hasil pengumpulan data, perawat memberikan penilaianpada 

unsur intrinsic reward, sebagian besar yaitu 131 (55%) respondenmenyatakan 

indikator penyelesaian tugas dalam kategori baik. Hampir setengah responden 

yaitu 116 (49%) responden menyatakan indikator pencapaian prestasi dalam 

kategori cukup. Sebagian besar yaitu 129 (54%) responden menyatakan indikator 

otonomi yang ada di rumah sakit dalam kategori baik.Sebagian besar yaitu 125 

(53%) responden menyatakan indikator pertumbuhan pribadi selama bekerja 

menjadi perawat di rumah sakit dalam kategori cukup. 

Menurut hasil penilaian, hampir setengah responden yaitu 97 (41%) 

respondenmenyatakanintrinsic reward yang diberikan oleh rumah sakit RSUD dr. 

Iskak dalam kategori baik. 

 

5.1.6Extrinsic reward dalam reward system 

Extrinsic reward dalam reward system terdiri dari gaji, upah, tunjangan, 

reward interpersonal, promosi jabatan. Gambaran extrinsic reward di RSUD dr. 

Iskak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : 
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Tabel 5.5 Extrinsic reward di RSUD dr. Iskak Tulungagung pada 3 Juli – 3 
Agustus 2018 

Extrinsic reward 
Kategori 

Total % Baik Cukup Kurang 
n % N % n % 

Gaji 81 34 91 38 65 27 237 100 
Upah 73 31 67 28 97 41 237 100 
Tunjangan 62 26 82 35 93 39 237 100 
Reward interpersonal 76 32 65 27 96 41 237 100 
Promosi jabatan 89 38 86 36 62 26 237 100 

Rerata 76 32 78 33 83 35 237 100 
 

Berdasarkan tabel 5.5 unsur ekstrinsic reward, hampir setengah responden 

yaitu 91 (38%) responden menyatakan gaji yang diberikan oleh rumah sakit dalam 

kategori baik.  Hampir setengah responden yaitu 97 (41%) responden menyatakan 

upah yang diberikan rumah sakit dalam kategori kurang. Hampir setengah 

responden yaitu 93 (39%) responden menyatakan tunjangan  tunjangan yang 

diberikan dalam kategori kurang.  Dan hampir setengah responden 96 (41%)  

responden menyatakan reward interpersonalyang diberikan rumah sakit dalam 

kategori kurang. Hampir setengah responden yaitu 89 (38%) responden 

menyatakan promosi jabatan selama ini dalam kategori baik.  

Berdasarkan hasil penilaian, hampr setengah responden yaitu 83 (35%) 

responden menyatakan extrinsic reward yang diberikan rumah sakit dalam 

kategori kurang. 

 

5.1.7  Kepuasan kerja perawat RSUD dr. Iskak Tulungagung 

Kepuasan kerja perawat meliputi 6 indikator yaitu insentif, otonomi, 

tuntutan tugas, kebijakan organisasi, interaksi, status profesional. Hasil kepuasan 

perawat dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 5.6 Kepuasan kerja perawat di RSUD dr. Iskak Tulungagung tahun 2018  
pada 3 Juli – 3 Agustus 2018 

  

Kepuasan kerja 
perawat 

Kategori 
Total % Baik Cukup Kurang 

n % N % n % 
Insentif 59 25 86 36 92 39 237 100 
Otonomi 79 33 110 46 48 20 237 100 
Tuntutan tugas 80 34 88 37 69 29 237 100 
Kebijakan organisasi 61 26 96 41 80 34 237 100 
Interaksi 85 36 73 31 79 33 237 100 
Status profesional 81 34 72 30 84 35 237 100 

Rerata 74 31 88 37 76 32 237 100 
 

Berdasarkan tabel 5.6 didapatkan bahwa hampir setengah responden yaitu 

92 (39%) responden menyatakan insentif yang diberikan dalam kategori 

kurang.Hampir setengah responden yaitu 110 (46%) responden menyatakan 

otonomi selama ini dalam kategori cukup. Hampir setengah responden yaitu 88 

(37%) responden  menyatakantntutan tugas dalam kategori cukup.  Hampir 

setengah responden yaitu 96 (41%) responden menyatakan kebijakan organisasi 

dalam kategori cukup. Hampir setengah responden yaitu 85 (36%) responden 

menyatakan interaksi yang terjadi dalam kategori baik. Hampir setengah 

responden yaitu 84 (35%) responden menyatakan status profesional dalam 

kategori kurang. 

Perawat yang menjadi responden menyatakan hampir setengah yaitu 88 

(37%) responden merasakan kepuasan kerja selama menjadi perawat RSUD dr. 

Iskak dalam kategori cukup puas. 

 

5.2 Analisis Inferensial Model Reward System Berbasis Kinerja Terhadap 

Kepuasan Kerja Perawat di RSUD dr. Iskak Tulungagung  
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5.2.1 Pengujian measurementmodel (outer model) 

Tahap ini menampilkan tabel hasil pengujian PLS, tahap measurement model 

(outer model) pada variabel indikator reward yang terdiri dari Pendidikan, 

Pengalaman (lama kerja), Pengalaman (rotasi kerja), Jenis dan sifat pekerjaan 

(tempat kerja), dan Posisi jabatan karyawan; variabel kinerja terdiri dari kualitas, 

kuantitas, tanggung jawab, kerjasama dan inisiatif; variabel intrinsic reward 

terdiri dari penyelesaisan tugas, pencapaian presatasi, otonomi, dan pertumbuhan 

pribadi; extrinsic reward terdiri dari gaji, upah, tunjangan, reward interpersonal 

dan promosi; dan variabel kepuasan kerja terdiri dari insentif, otonomi, tuntutan 

tugas, kebijakan organisasi, interaksi dan status professional. Variabel Hasil 

perhitungan measurement model pada masing-masing variabel dapat dilihat 

padatabel berikut : 

Tabel 5.7 Perhitungan measuremen model (outer model)pada Model Reward 
System Berbasis Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja Perawat di RSUD 
dr. Iskak Tulungagung pada 3 Juli – 3 Agustus 2018 

Variabel Outer 
Loading AVE Composite 

Reliability 
Cronbachs 

Alpha 
Indikator 

reward 
X1.1 Pendidikan 0,353193 

0,358211 0,657911 0,456377 

X1.2 Pengalaman (lama 
kerja) 

0,853737 

X1.3 Pengalaman (rotasi 
kerja) 

-0,072371 

X1.4 Jenis dan sifat 
pekerjaan (tempat kerja) 

0,571453 

X1.5 Posisi jabatan 
karyawan 

0,778234 

Kinerja X2.1 Kualitas 0,567557 

0,530212 0,847830 0,773153 
X2.2 Kuantitas 0,797585 
X2.3 Tanggung jawab  0,781192 
X2.4 Kerjasama 0,727133 
X2.5 Inisiatif 0,744185 

Intrinsic 

reward 

X3.1 Penyelesaian tugas 0,894938 

0,718135 0,910305 0,867248 
X3.2 Pencapaian prestasi 0,837731 
X3.3 Otonomi 0,890549 
X3.4 Pertumbuhan pribadi 0,759443 

 X4.1 Gaji 0,768851 0,580427 0,873361 0,818365 
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Extrensic 

reward 

X4.2 Upah 0,837390 
X4.3 Tunjangan 0,725631 
X4.4 Reward interpersonal 0,726869 
X4.5 Promosi 0,744917 

Kepuasan 
kerja 

Y1 Insentif 0,604049 

0,518294 0,864642 0,811135 

Y2 Otonomi 0,795823 
Y3 Tuntutan tugas 0,642241 
Y4 Kebijakan Organisasi 0,727888 
Y5 Interaksi 0,806567 
Y6 Status Profesional 0,720212 

 

Nilai convergen validity dapat dilihat dari nilai outer loading. Suatu 

indikator dikatakan memenuhi convergen validity jika memiliki outer loading > 

0,5. Sebagian ahli mengatakan bahwa nilai loading faktor sebesar 0,4, nilai 

loading factor ≤ 0,4 harus dikeluarkan dari model, dan outer loading dinyatakan 

valid bila nilainya > 0,4. Sedangkan composite reliability untuk menguji nilai 

reliabilitas indikator pada suatu konstruk. Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

memenuhi uji reliabilitas jika memiliki nilai composite reliability > 0,6.  

Hasil perhitungam tabel 5.7 menunjukkan subvariabel pendidikan dan 

pengalaman kerja (rotasi kerja) memiliki nilai ≤ 0,4, hal ini mengakibatkan nilai 

AVE pada variabel indicator reward menjadi ≤ 0,4 dan nilai composite reliability  

≤ 0,6  sehingga dinyatakan subvariabel pendidikan dan pengalaman kerja (rotasi 

kerja) harus dikeluarkan dari model karena dinyatakan tidak valid dan tidak 

reliabel.  Berdasarkan hal tersebut subvariabel pendidikan dan pengalaman kerja 

(rotasi kerja) dihapus.  

 

5.2.2. Pengujian ulang measurement model (outer model) 

Tahap ini menampilkan tabel hasil pengujian ulang PLS tahap measurement 

model (outer model) pada variabel indikator reward yang terdiri dari Pengalaman 
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kerja (lama kerja), Jenis dan sifat pekerjaan (tempat kerja), dan Posisi jabatan 

karyawan; variabel kinerja terdiri dari kualitas, kuantitas, tanggung jawab, 

kerjasama dan inisiatif; variabel intrinsic reward terdiri dari penyelesaisan tugas, 

pencapaian presatasi, otonomi, dan pertumbuhan pribadi; extrinsic reward terdiri 

dari gaji, upah, tunjangan, reward interpersonal dan promosi; dan variabel 

kepuasan kerja terdiri dari insentif, otonomi, tuntutan tugas, kebijakan organisasi, 

interaksi dan status professional. Hasil perhitungan measurement model pada 

masing-masing variabel dapat dilihat padatabel berikut : 

Tabel 5.8 Perhitungan ulang measuremen model (outer model)pada Model 
Reward System Berbasis Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja Perawat di 
RSUD dr. Iskak Tulungagung pada 3 Juli – 3 Agustus 2018 

Variabel Outer 
Loading AVE Composite 

Reliability 
Cronbachs 

Alpha 
Indikator 

reward 
X1.2 Pengalaman 
(lama kerja) 0,863885 

0,567589 0,793348 0,614484 
X1.4 Jenis dan sifat 
pekerjaan (tempat 
kerja) 

0,581128 

X1.5 Posisi jabatan 
karyawan 0,786612 

Kinerja X2.1 Kualitas 0,567557 

0,530212 0,847830 0,773153 
X2.2 Kuantitas 0,797585 
X2.3 Tanggung jawab  0,781192 
X2.4 Kerjasama 0,727133 
X2.5 Inisiatif 0,744185 

Intrinsic 

reward 

X3.1 Penyelesaian 
tugas 

0,894938 

0,718135 0,910305 0,867248 
X3.2 Pencapaian 
prestasi 

0,837731 

X3.3 Otonomi 0,890549 
X3.4 Pertumbuhan 
pribadi 

0,759443 

Extrensic 

reward 

X4.1 Gaji 0,768851 

0,580427 0,873361 0,818365 

X4.2 Upah 0,837390 
X4.3 Tunjangan 0,725631 
X4.4 Reward 
interpersonal 

0,726869 

X4.5 Promosi 0,744917 
Kepuasan 

kerja 
Y1 Insentif 0,604049 

0,518294 0,864642 0,811135 
Y2 Otonomi 0,795823 
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Variabel Outer 
Loading AVE Composite 

Reliability 
Cronbachs 

Alpha 
Y3 Tuntutan tugas 0,642241 
Y4 Kebijakan 
Organisasi 

0,727888 

Y5 Interaksi 0,806567 
Y6 Status Profesional 0,720212 

 

Setelah subvariabel pendidikan dan pengalaman kerja (rotasi kerja) 

dikeluarkan maka hasil perhitungam tabel 5.8 menunjukkan seluruh variabel 

memiliki faktor loading ≥ 0,5.  Pada penelitian ini nilai AVE pada seluruh 

variabel valid ≥ 0,5. Nilai composite reliability pada seluruh variabel adalah 

reliabel ≥ 0,6. Sehingga model ini dinyatakan valid dan reliabel. 

 

5.2.3 Pengujian model struktural (inner model) 

 
Gambar 5.1Measurement model (inner model) 

Tahap ini menampilkan gambaran hasil pengujian PLS tahap inner model 

pada variabel indikator reward yang terdiri dari Pengalaman (lama kerja), Jenis 

dan sifat pekerjaan (tempat kerja), dan Posisi jabatan karyawan; variabel kinerja 

terdiri dari kualitas, kuantitas, tanggung jawab, kerjasama dan inisiatif; variabel 

6,052 
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intrinsic reward terdiri dari penyelesaian tugas, pencapaian presatasi, otonomi, 

dan pertumbuhan pribadi; extrinsic reward terdiri dari gaji, upah, tunjangan, 

reward interpersonal dan promosi; dan variabel kepuasan kerja terdiri dari 

insentif, otonomi, tuntutan tugas, kebijakan organisasi, interaksi dan status 

professional. Hasil perhitungan measurement model pada masing-masing variabel 

dapat dilihat padatabel berikut : 

Tabel 5.9 Perhitungan measurement model (inner model)pada Model Reward 
System Berbasis Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja Perawat di RSUD 
dr. Iskak Tulungagung 3 Juli – 3 Agustus 2018 

No 
Variabel Path 

coeficient 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STERR|) Ket. 

1. Pengaruh extrensic reward 
terhadap kepuasan kerja 0,536729 0,055281 9,709050 Signifikan 

2. Pengaruh kinerja terhadap 
extrinsic reward 0,499799 0,062976 7,936353 Signifikan 

3. Pengaruh indikator reward 
terhadap intrinsic reward 0,277791 0,070499 3,940368 Signifikan 

4. Pengaruh indikator reward 
terhadap extrinsic reward 0,397143 0,065616 6,052527 Signifikan 

5. Pengaruh kinerja terhadap 
intrinsic reward 0,536045 0,063029 8,504740 Signifikan 

6. Pengaruh intrinsic reward 
terhadap kepuasan kerja 0,371588 0,059386 6,257129 Signifikan 

 

Hasil perhitungam tabel 5.9 menunjukkan semua variabel memiliki 

pengaruh yang signifikan. Tanda positif pada nilai Path Coefisien menandakan 

adanya hubungan yang searah dan dapat diartikan bahwa semakin tinggi reward 

system berbasis kinerja maka kepuasan kerja perawat akan semakin tinggi.  

Pada tahap ini memiliki tujuan mengetahui adanya pengaruh variabel. 

Pengujian ini menggunakan perbandingan uji t (t-test), apabila nilai t hitung lebih 

besar dari t tabel, t-value >1,96 berarti pengujian signifikan. Berdasarkan tabel 

5.9 di dapatkan : 
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1. Ada pengaruh indikator reward terhadap intrinsic reward pada reward system 

yang ada di rumah sakit.  

Hasil analisis Partial Least Square didapatkan nilai koefisien jalur 

0,277791 dan nilai t-statistik 3,940368 (t>1,96). Hasil ini menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara variabel indikator reward dengan 

variabel intrinsic reward. Tanda positif koefisien tersebut menunjukkan 

hubungan yang searah. Hubungan yang searah tersebut dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi indikator reward maka semakin meningkat intrinsic reward 

yang ada di rumah sakit. 

2. Ada pengaruh indikator reward terhadap ekstrinsik reward pada reward 

system yang ada di rumah sakit.  

Hasil analisis Partial Least Square didapatkan nilai koefisien jalur 

0,397143 dan nilai t-statistik 6,052527 (t>1,96). Hasil ini menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara variabel indikator reward dengan 

variabel extrinsic reward. Tanda positif koefisien tersebut menunjukkan 

hubungan yang searah. Hubungan yang searah tersebut dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi indikator reward maka semakin meningkat extrinsic reward 

yang ada di rumah sakit. 

3. Ada pengaruh kinerja terhadap intrinsic reward pada reward system yang ada 

di rumah sakit.  

Hasil analisis Partial Least Square didapatkan nilai koefisien jalur 

0,536045 dan nilai t-statistik 8,504740 (t>1,96). Hasil ini menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara variabel kinerja dengan variabel intrinsic 

reward. Tanda positif koefisien tersebut menunjukkan hubungan yang searah. 
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Hubungan yang searah tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi kinerja 

maka semakin meningkat intrinsic reward yang ada di rumah sakit. 

4. Ada pengaruh kinerja terhadap extrinsic reward pada reward system yang ada 

di rumah sakit. 

Hasil analisis Partial Least Square didapatkan nilai koefisien jalur 

0,499799 dan nilai t-statistik 7,936353 (t>1,96). Hasil ini menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara variabel kinerja dengan variabel extrinsic 

reward. Tanda positif koefisien tersebut menunjukkan hubungan yang searah. 

Hubungan yang searah tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi kinerja 

maka semakin meningkat extrinsic rewardyang ada di rumah sakit. 

5. Ada pengaruh intrinsic reward terhadap kepuasan kerja perawat yang ada di 

rumah sakit.  

Hasil analisis Partial Least Square didapatkan nilai koefisien jalur 

0,371588 dan nilai t-statistik 6,257129 (t>1,96). Hasil ini menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara variabel intrinsic reward dengan variabel 

kepuasan kerja. Tanda positif koefisien tersebut menunjukkan hubungan yang 

searah. Hubungan yang searah tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

intrinsic reward maka semakin meningkat kepuasan kerja perawat yang ada 

di rumah sakit. 

6. Ada pengaruh extrinsic rewardterhadap kepuasan kerja perawat yang ada di 

rumah sakit.  

Hasil analisis Partial Least Square didapatkan nilai koefisien jalur 

0,536729 dan nilai t-statistik 9,709050 (t>1,96). Hasil ini menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara variabel extrinsic rewarddengan variabel 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL REWARD. . . BERLIAN YULI SAPUTRI



73 
 

 
 

kepuasan kerja. Tanda positif koefisien tersebut menunjukkan hubungan yang 

searah. Hubungan yang searah tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

extrinsic rewardmaka semakin meningkat kepuasan kerja perawat yang ada di 

rumah sakit. 

 

5.2.4 Perhitungan predictive validity dan effect size 

Dalam tahap ini menjelaskan tentang keakuratan model reward system 

berbasis kinerja terhadap kepuasan kerja perawat di RSUD dr. Iskak 

Tulungagung. Hasil perhitungan predictive validity dan effect size pada masing-

masing variabel dapat dilihat padatabel berikut : 

 Tabel 5.10 Perhitungan predictive validity (Q2) dan effect size (f2) pada Model 
Reward System Berbasis Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja Perawat di 
RSUD dr. Iskak Tulungagung 

 
Variabel CV Red (Q2)  CV Com(f2) 

X1 Indikator Reward 0,190906  0,190906 
X2 Kinerja 0,305082  0,305082 
X3 Intrinsic Reward 0,418403  0,518836 
X4 Extrinsic Reward 0,407179  0,374150 
Y Kepuasan kerja 0,378196  0,332974 

 

Berdasarkan perhitungan tabel 5.10 menunjukkan Q2> 0 yang artinya 

model berikut akurat. Hasil f2menunjukkan variabel yang memberikan pengaruh 

besar (f2> 0,35) dalam model ini yaitu intrinsic reward (X3) dan extrinsic reward 

(X4), sedangkan yang memberikan pengaruh sedang (f2< 0,35) dalam model ini 

yaitu kepuasan kerja (Y), kinerja (X2), dan indikator reward (X1). 
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5.3 Hasil FGD 

FGD bertujuan untuk membahas isu strategis dan mendapatkan penyebab 

dan solusi sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi dalam pengembangan 

model reward system berbasis kinerja terhadap kepuasan kerja perawat di rumah 

sakit. FGD dilakukan setelah peneliti melakukan analisis data baik deskriptif 

maupun inferensial. Dasar pengambilan isu strategis berdasarkan hasil analisis 

PLS faktor yang membentuk reward system yaitu reward intrinsic dan reward 

extrinsic. FGD dilakukan 2 kali yaitu: 

1. FGD dengan perawat  

FGD dengan responden dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2018 yang 

diikuti oleh 10 orang perwakilan responden yang sebelumnya telah mengisi 

kuesioner. Moderator saat pelaksanaan FGD adalah perawat yang posisi 

jabatannya sebagai katim di ruang ICU 1 sedangkan notulen saat FGD 

berlangsung adalah petugas administrasi ruang komite keperawatan. 

Pelaksanaan FGD berlangsung selama 50 menit.  

2. FGD dengan pihak Rumah Sakit  

FGD dengan Rumah Sakit dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2018 yang 

diikuti oleh Kasi Keperawatan Rumah Sakit, seluruh Perwakilan Kepala 

Ruangan. Moderator saat peksanaan FGD adalah wakil kepala ruang rawat 

inap Cempaka sedangkan notulen saat FGD adalah petugas administrasi ruang 

komite keperawatan. FGD berlangsung kurang lebih 60 menit.  
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5.3.1 Isu Strategis 

1. Isu strategis berdasarkan hasil FGD dengan perawat : 

Berdasarkan hasil FGD ada beberapa isu yang diangkat antara lain: 

1) Kualitas yang dimaksud adalah dalam hal absensi, masih ada 

beberapa perawat yang datang terlambat saat pergantian shift 

2) Perawat tidak diikut sertakan dalam pengambilan keputusan,  

3) Yang diberangkatkan pelatihan hanya perawat-perawat tertentu 

4) Perawat merasa upah yang diberikan belum sesuai dengan kinerja 

yang dilakukan selama ini 

5) Perawat merasa kurangnya pengakuan dari atasan terhadap perawat 

yang memiliki kinerja baik 

6) Sistem pembagian insentif yang dibagikan rumah sakit belum bisa 

diterima sepenuh hati oleh perawat 

Tabel 5.11 Dasar pengambilan isu strategis berdasarkan hasil FGD 
1dengan perawat RSUD dr. Iskak Tulungagung tanggal 27 
Agustus 2018  

No. Indikator Sig Data Isu strategis 
1. Kualitas  0,567 39 % responden 

memiliki kualitas 
kinerja yang cukup saat 
bekerja di rumah sakit 

Kualitas yang 
dimaksud adalah 
dalam hal absensi, 
masih ada beberapa 
perawat yang datang 
terlambat saat 
pergantian shift  

2. Pertumbuhan 
pribadi 

O,759 53% responden 
menyatakan 
pertumbuhan pribadi 
dalam intrinsic reward 
dalam kategori cukup 

Perawat tidak diikut 
sertakan dalam 
pengambilan 
keputusan,  
Yang diberangkatkan 
pelatihan hanya 
perawat-perawat 
tertentu 

3. Upah 0,837 41% responden 
menyatakan upah yang 
diberikan dalam 
kategori kurang 

Perawat merasa upah 
yang diberikan 
belum sesuai dengan 
kinerja yang 
dilakukan selama ini 
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4. Reward 
Interpersonal 

O,726 41% responden 
menyatakan reward 
interpersonal dalam 
kategori kurang 

Perawat merasa 
kurangnya 
pengakuan dari 
atasan terhadap 
perawat yang 
memiliki kinerja baik 

5. Insentif 0,604 39% responden 
menyatakan kepuasan 
terhadap insentif dalam 
kategori kurang 

Sistem pembagian 
insentif yang 
dibagikan rumah 
sakit belum bisa 
diterima sepenuh hati 
oleh perawat 

 
2. Isu strategis berdasarkan hasil FGD dengan pihak rumah sakit : 

Beberapa temuan yang didapatkan dari kegiatan FGD dijelaskan pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 5.12 isu strategis berdasarkan FGD dengan pihak rumah sakit  
RSUD dr. Iskak Tulungagung pada 28 agustus 2018 

No Issu Strategis Penyebab Hasil FGD Telaah Peneliti 
1. Perhitungan 

dalam 
pembagian jasa 
pelayanan 
belum 
transparan 

Belum adanya 
keterbukaan dari 
tim jasa 
pelayanan untuk 
perhitungan jasa 
pelayanan yang 
dibagi di setiap 
ruangannya 

Peran penting tim 
jasa 
pelayanandalam 
keterbukaan 
perhitungan jasa 
pelayanan sangat 
di perlukan bagi 
perawat agar 
perawat dapat 
memperkirakan 
sendiri jumlah 
jasa pelayanan 
yang akan 
diterima 

Peran tim jasa 
pelayanan untuk 
menunjukkan cara 
perhitungan 
pembagian jasa 
pelayanan yang ada 
agar tidak 
menimbulkan rasa 
kesenjangan sosial 
antar ruangan satu 
dengan yang lain  
 

2. Belum 
meratanya 
jumlah 
penerimaan jasa 
pelayanan di 
setiap ruangan 

Hasil rekapan 
jumlah pasien 
dan tindakan 
yang dilakukan 
setiap ruangan 
tidak sama, 
karena ada 
sebagian yang 
belum terekap 
sehingga 
mempengaruhi 
jumlah jasa 
pelayanan 

Adanya target 
kerja bagi 
petugas 
administrasi 
ruangan  
 

Menentukan target 
kerja petugas 
administrasi 
ruangan agar 
seluruh jumlah 
pasien dan jumlah 
tindakan terekap 
secara menyeluruh. 

3. Regulasi dalam 
pemberian 

Belum adanya 
tim 

Perlu dibentuk 
tim evaluasi 

Hendaknya pihak 
manajemen 
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No Issu Strategis Penyebab Hasil FGD Telaah Peneliti 
reward belum 
ada evaluasi 

evaluasiuntuk 
mengevaluasi 
pemberian 
reward yang 
berjalan selama 
ini 

membentuk tim 
untuk mengevaluasi 
regulasi dalam 
pemberian reward 

 

5.3.2 Rekomendasi  

Berdasarkan hasil FGD, maka didapatkan beberapa rekomendasi, 

antara lain: 

1. Perlu adanya reward absensi 

2. Perlu adanya transparansi dalam perhitungan pembagian reward 

3. Adanya pendidikan berkelanjutan seperti pelatihan 

4. Poin kinerja harus masuk dalam perhitungan jasa pelayanan 

5. Adanya reward bagi perawat teladan, seperti memasang foto perawat 

tersebut di ruang perawatan. 

6. Pujian bagi perawat yang mempunyai prestasi 

Pengembangan model dilakukan berdasarkan hasil dari kuesioner 

yaitu pada tabel 5.2 kinerja perawat dalam indikator kualitas belum 

memiliki kualitas yang maksimal dalam bekerja, artinya adalah masih 

ditemukan beberapa perawat yang datangnya terlambat dan meninggalkan 

ruangan lebih cepat dari jam yang telah ditentukan. Dari hal itu masukan 

yang diberikan saat FGD adalah adanya reward absensi yang diberikan 

kepada perawat yang datang tepat waktu akan mendapat tambahan insentif 

dan kepada perawat yang datang terlambat selama satu bulan berturut-turut 

akan mendapat pengurangan jumlah insentif yang diterima 

Dalam tabel 5.4 dalam extrinsic reward menyatakan bahwa upah dan 
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reward interpersonal masih kurang. Dengan ada nya isu tersebut masukan 

dari hasil FGD adalah perlu adanya transparansi dalam perhitungan upah 

yang ada di rumah sakit. Sehingga harus di masukkan juga poin kinerja 

dalam perhitungan reward. Untuk reward interpersonal masukannya adalah 

perlu adanya reward berupa foto perawat yang memiliki kinerja baik di 

pasang di nurse stationsebagai simbol pengakuan atas kinerjanya. 

Untuk kepuasan kerja perawat berdasarkan tabel 5.5 pada poin insentif 

masih dinyatakan kurang, sejauh ini mereka masih membandingkan jumlah 

penerimaan insentif dari ruang satu ke ruang yang lain. Maka dari itu sesuai 

dengan hasil FGD perlu adanya transparansi dalam perhitungan insentif. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

Bab ini menguraikan pembahasan hasil penelitian dikaitan dengan sumber 

pustaka kemudian dinarasikan dalam bentuk opini. Pembahasan dibagi menjadi 

sub bab sesuai dengan tujuan khusus penelitian. 

 

6.1 Indikator reward terhadap intrinsic reward 

Indikator reward memiliki subvariabel yaitu pendidikan, pengalaman kerja 

(lama kerja dan rotasi kerja), jenis dan sifat pekerjaan (tempat kerja), posisi 

jabatan. Berdasarkan uji measurement model (outer model) didapatkan nilai yang 

muncul dibawah nilai standart yang telah ditentukan, sehingga dinyatakan 

subvariabel pendidikan dan pengalaman kerja (rotasi kerja) harus dikeluarkan dari 

model karena dinyatakan tidak valid dan tidak reliabel.   

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan pada variabel indikator 

reward terhadap intrinsic rewardhasil  menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel indikator reward dengan variabel intrinsic reward. 

Tanda positif koefisien tersebut menunjukkan hubungan yang searah. Hubungan 

yang searah tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi indikator reward maka 

semakin meningkat intrinsic reward yang diberikan rumah sakit kepada 

perawatnya. 

 Ternyata hal tersebut sesuai dengan teori Hasibuan (2007) yang 

menyatakan pertimbangan dalam pemberian reward kepada karyawan sangat 

dipengaruhi oleh posisi jabatan, pengalaman kerja (lama kerja), jenis dan sifat 

pekerjaan, penawaran dan permintaan tenaga kerja, produktifitas kerja karyawan.  

 Dengan demikian lama kerja seseorang akan mempengaruhi intrinsic 
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reward yang akan diberikan. Dalam arti perawat yang sudah lama berkerja dengan 

pendidikan D3 keperawatanakan memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam 

menyelesaikan tugas dibandingkan perawat dengan pendidikan ners yang baru 

saja bekerja. Uang tidak selalu memotivasi seseorang sepanjang waktu, untuk 

memacu semangat karyawan untuk berusaha melakukan yang terbaik maka rumah 

sakit dapat memberikan intrinsic reward bagi karyawan khususnya perawat. 

Karena intrinsic reward merupakan bentuk reward yang mempunyai kaitan 

dengan pelaksanaan pekerjaan. 

 

6.2 Indikator reward terhadap extrinsic reward  

 Indikator reward memiliki subvariabel yaitu pendidikan, pengalaman kerja 

(lama kerja dan rotasi kerja), jenis dan sifat pekerjaan (tempat kerja), posisi 

jabatan. Subvariabel pendidikan dan pengalaman kerja (rotasi kerja) harus 

dikeluarkan dari model karena dinyatakan tidak valid dan tidak reliabel.  

Berdasarkan uji statistik menunjukkan ada pengaruh indikator reward terhadap 

extrinsic reward. Hasil menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel indikator reward terhadap variabel extrinsic reward. Yang artinya bahwa 

semakin tinggi indikator reward maka semakin meningkat extrinsic reward yang 

ada di rumah sakit 

 Hal tersebut sesuai dengan teori Hasibuan (2013) yang menyatakan 

pertimbangan dasar dalam menyusun reward kepada karyawan dalam hal ini lebih 

condong kearah insentif meliputi lama kerja, senioritas, evaluasi jabatan, 

kelayakan dan keadilan. 

 Dengan mengacu pada hasil penelitian ini maka perawat dengan 

pendidikan terakhir diploma akan mendapatkan reward yang lebih tinggi 

dibandingkan perawat yang baru saja bekerja dengan pendidikan terakhir ners. 
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Karena hal ini terkait dengan lama kerja yang dimiliki oleh perawat – perawat 

senior. Bukan berarti pendidikan tidak berpengaruh dalam perhitungan reward 

yang akan diberikan, namun yang terlebih dahulu dilihat untuk 

mempertimbangkan jumlah reward yang akan dilihat adalah lama kerja, 

selanjutnya didalam sebuah rumah sakit juga akan mempertimbangakan dimana 

tempat perawat bekerja, sejauh mana tingkat resiko yang akan diterima oleh 

perawat dan sejauh mana tingkat emergency dalam setiap ruang perawatan. Hal 

tersebut yang akan menjadi dasar dalam menentukan reward yang akan diberikan. 

Dan sebaiknya masing – masing perawat memahami hal tersebut, sehingga tidak 

akan menimbulkan kesenjangan antar perawat.  

   

6.3 Kinerja terhadap intrinsic reward 

 Kinerja memiliki subvariabel kualitas, kuantitas, tanggung jawab, kerja 

sama dan inisiatif. Berdasarkan uji statistik variabel kinerja hasilnya menunjukkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel kinerja dengan variabel 

intrinsic reward. Tanda positif koefisien tersebut menunjukkan hubungan yang 

searah. Hubungan yang searah tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

kinerja maka semakin meningkat intrinsic reward yang diberikan oleh rumah 

sakit.  

 Hal ini sejalan dengan teori Ivancevich (2007), dalam teorinya 

menyebutkan bahwa kinerja individu akan dievaluasi oleh tim manajemen yang 

kemudia tim manajemen tersebut akan memberikan reward kepada individu, 

reward tersebut berupa reward intrinsic maupun ekstrinsik yang kemudian akan 

menciptakan rasa puas pada masing-masing individu apabila reward yang 

diberikan sesuai dengan kinerja yang individu lakukan. Terkadang manajer 

mempertimbangkan extrinsic reward lebih banyak, namun, yang intrinsic juga 
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mencolok untuk memotivasi karyawan. Reward psikologis dan tidak berwujud 

seperti pengakuan memainkan peran penting dalam merangsang karyawan dan 

meningkatkan kinerja mereka (Deeprose, 1994). 

  Intrinsic reward yang didalamnya memiliki subvariabel 

penyelesaian tugas, pencapaian prestasi, otonomi dan pertumbuhan pribadi 

kiranya penting diberikan sebagai reward intrinsic atas kinerja perawat. reward 

intrinsicadalah imbalan yang berasal dari pekerjaan itu sendiri. Oleh karena itu, 

karyawan menikmatinya sebagai hasil dari menyelesaikan tugas dengan cara yang 

sukses atau mendekati tujuan eksklusifnya. Oleh karena itu dengan memberikan 

reward intrinsic tersebut akan mempertebal rasa percaya diri perawat dalam 

menjalankan tugasnya. Untuk memberikan intrinsic reward maka manajemen 

dapat menggunakan berbagai macam tehnik seperti pengayaan pekerjaan, 

penambahan tanggung jawab, mengikutsertaakan dalam pengambilan keputusan 

dan usaha lain dalam meningkatkan harga diri seseorang dan mendorong 

seseorang menjadi lebih baik. 

 Karena seorang individu merasa bahwa dirinya berharga dianggap 

sebagai seseorang yang mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan dapat 

menjadi motivasi bagi dirinya sendiri. Dalam hal reward sebenarnya materi 

bukanlah hal utama untuk kepuasan seseorang setelah mampu menyelesaikan 

tugas yang diberikan, dengan ucapan terimakasih dari jajaran pimpinan hal itu 

sudah dianggap sebagai reward yang sangat besar bagi dirinya. 

 

6.4 Kinerja terhadap extrinsic reward 

 Kinerja memiliki subvariabel kualitas, kuantitas, tanggung jawab, kerja 

sama dan inisiatif. Berdasarkan uji statistik variabel kinerja hasilnya menunjukkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel kinerja dengan variabel 
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extrinsic reward. Tanda positif koefisien tersebut menunjukkan hubungan yang 

searah. Hubungan yang searah tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

kinerja maka semakin meningkat extrinsic reward yang diberikan oleh rumah 

sakit.  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan Porter dkk. (1975) yang menyatakan 

bahwa untuk mencapai sifat motivasi positif, organisasi mendistribusikan imbalan 

insentif harus tergantung pada kinerja. Tingkat maksimum kinerja pekerja terjadi 

ketika mereka merasa usaha mereka dihargai dan dikompensasi 

sepenuhnya(McCormick and Tifflin, 1979).  

 Ekstrinsik reward yang diberikan berdasarkan kinerja karyawan maka 

hal tersebut akan menambah semangat karyawan dalam melakukan pekerjaan 

dengan baik. Pemberian upah berbasis kinerja mengacu pada pada jumlah 

kesulitan kerja, spesifikasi pekerjaan, dan tugas (Uen & Chien, 2004). Dengan 

adanya insentif yang berdasarkan kinerja sekiranya mampu menambah semangat 

karyawan dalam bekerja. Dan diharapkan mampu memancing karyawan untuk 

berlomba – lomba dalam melakukan pekerjaan dengan baik. 

 

6.5Intrinsic rewardterhadap kepuasan kerja perawat  

Subvariabel intrinsic reward antara lain adalah penyelesaian tugas, 

pencapaian prestasi, otonomi dan pertumbuhan pribadi. Berdasarkan hasil uji 

statistic hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel intrinsic reward dengan variabel kepuasan kerja. Tanda positif koefisien 

menunjukkan hubungan yang searah. Hubungan yang searah tersebut dapat 

diartikan bahwa semakin tinggi intrinsic reward yang didapat dari rumah sakit 

maka semakin meningkat kepuasan kerja perawat rumah sakit. 
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Penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hong et al., 

(2005) menyatakan bahwa reward intrinsik mempengaruhi pengalaman karyawan 

dan tingkat kepuasan. Reward intrinsicsangat penting untuk pekerjaan atau seperti 

keragaman, tugas dan kemandirian mereka yang hadir di dalam pekerjaan itu 

sendiri. 

Swansburg (1999) menyatakan bahwa pemberian reward berdasarkan 

kinerja didasarkan atas teori kesetaraan (Equity theory), teori harapan (Expectancy 

theory), teori hukum akibat (The law of effect) dan teori pemenuhan kebutuhan 

psikologis (Psychological fulfillment). Teori kesetaraan menyatakan bahwa setiap 

karyawan harus diperlakukan secara adil dan setara. Teori harapan menyatakan 

bahwa seseorang percaya bahwa apabila dia mampu mencapai tingkat kinerja 

tertentu maka dia akan memperoleh reward. Sedangkan hukum akibat 

menjelaskan bahwa perilaku akan memperoleh reward jika diulang atau 

dikerjakan lagi. Dengan diberikannya reward berdasarkan kinerja dapat 

memberikan dampak positif terhadap perilaku karyawan, dapat menimbulkan 

kepuasan kerja bagi karyawan, serta memberikan dampak positif terhadap 

kemampuan organisasi dan mampu menghasilkan pencapaian tujuan yang telah 

dirancang dan mempertahankan lebih banyak karyawan yang mampu bekerja 

dengan prestasi tinggi (Swansburg, 1999). 

Tidak hanya extrinsic reward yang diberikan kepada karyawan yang 

berupa insentif, namun perusahaan atau rumah sakit dapat memberikan intrinsic 

reward. Antara lain intrinsic reward dapat berupa penyelesaian tugas dan 

pencapaian prestasi. Apabila seseorang mampu menyelesaikan tugas yang 

diberikan dengan baik maka akan menimbulkan rasa puas di dalam dirinya, hal ini 

adalah sebuahreward bagi dirinya sendiri.  
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6.6 Extrinsic reward terhadap kepuasan kerja perawat 

 Subvariabel extrinsic reward terdiri dari gaji, upah, tunjangan, reward 

interpersonal dan promosi jabatan. Berdasarkan hasil uji statistikhasil ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel extrinsic 

reward dengan variabel kepuasan kerja. Tanda positif koefisien menunjukkan 

hubungan yang searah. Hubungan yang searah tersebut dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi extrinsic reward yang didapat dari rumah sakit maka semakin 

meningkat kepuasan kerja perawat rumah sakit. 

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Shagufta 

et al., (2013) reward  memainkan peran penting dalam kepuasan karyawan. 

Karyawan puas ketika mereka merasa bahwa imbalan yang diterima dari 

pekerjaan mereka sesuai dengan keterampilan dan usaha mereka. Itu tidak semata-

mata tentang jumlah uang yang terima. Karyawan puas ketika mereka merasa 

diperlakukan dengan adil dan ketika imbalan yang mereka terima setara dengan 

rekan-rekan mereka yang memiliki keterampilan yang sama dan mengerahkan 

upaya yang sama (Zeeshan, 2017). 

Dengan diberikannya extrinsic reward yang memadai bagi perawat maka 

hal tersebut mampu membuat seseorang merasa puas. Hasil pengumpulan data 

menunjukkan hasil yang kurang puas terhadap insentif dan status profesional yang 

diberikan oleh rumah sakit. Status professional erat kaitannya dengan pengakuan 

yang dapat diartikan sebagai pendapat perawat tentang pentingnya profesi yang di 

tekuninya dilihat dari aspek individu perawat dan orang atau profesi lain. Jika 

status profesinal seseorang diakui maka akan memberi dampak bagi kepuasan 

kerja perawat. Begitu juga dengan insentif, perhitungan dalam pemberian insentif 

sebaiknya dapat terlihat oleh seluruh perawat dan profesi lain, sehingga tidak akan 

muncul kesenjangan antar perawat. Keterpautan jumlah nominal yang diterima 
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meskipun hanya sedikit akan berdampak pada ketidakpuasan perawat. Dengan 

adanya transparansi dalam perhitungan pemberian insentif maka masing – masing 

individu akan merasa puas dengan apa yang diterima. Karena adil tidak harus 

sama rata. 

 

6.7 Temuan Penelitian 

Berdasarkan  keseluruhan pengujian hipotesis, maka dapat diketahui jalur 

signifikansi pengembangan Model reward system berbasis kinerja terhadap 

kepuasan kerja perawat yaitu variabel indikator reward berpengaruh terhadap 

intrinsic reward, variabel indikator rewardterhadap extrinsic reward, variabel 

kinerja terhadap intrinsic reward, variabel kinerja terhadapextrinsic reward, 

variabel intrinsic rewardterhadap kepuasan kerja, dan extrinsic rewardterhadap 

kepuasan kerja.  

Tabel 6.1 Pengembangan model reward system berbasis kinerja terhadap 
kepuasan   kerja perawat RSUD dr. Iskak Tulungagung 

 

Standar Hal yang dikembangkan 
Pemberian reward didasarkan pada 
indikator reward yaitu pendidikan, 
pengalaman kerja, (lama kerja), jenis 
dan sifat pekerjaan (tempat kerja), 
posisi jabatan karyawan 
 

1. Pemberian reward system 
berdasarkan kinerja, kinerja itu 
sendiri meliputi kualitas, kuantitas, 
tanggung jawab, kerja sama dan 
inisiatif.  

2. Berdasarkan hasil uji statistik untuk 
model ini diperoleh hasil bahwa 
pendidikan dan pengalaman kerja 
(rotasi kerja) tidak masuk dalam 
model ini karena tidak valid dan tidak 
reliabel. 
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6.8  Hasil pengembangan reward system berbasis kinerja 

Hasil pemodelan akhir pengembangan model reward system berbasis 

kinerja terhadap kepuasan kerja dalam penelitian ini ini bisa dilihat pada gambar 

berikut ini: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6.1 Pemodelan akhir pengembangan model reward system berbasis 

kinerja terhadap kepuasan kerja perawat 
 

Temuan pada penelitian pengembangan model reward system berdasarkan 

teori yang dimilikiIvancevich (2007)adalah mengacu pada analisis penelitian dan 

kegiatan FGD dengan penyedia layanan, yaitu : 

1. Kontribusi teoritis 

Memberikan pemahaman tentang pemberian reward system yang 

diberikan rumah sakit kepada perawat yang mampu meningkatkan kepuasan kerja 

perawat. Pengembangan ilmu manajemen bertujuan untuk meningkatkan 

kepuasan perawat yang berperan dalam peningkatan dan pengembangan 

Indikator reward : 
1. Pengalaman kerja 

(lama kerja) 
2. Jenis dan sifat 

pekerjaan 
3. Posisi jabatan 

karyawan 

Kinerja : 
1. Kualitas 
2. Kuantitas 
3. Tanggung jawab 
4. Kerja sama 
5. Inisiatif 

Intrinsic reward : 
a. Penyelesaian 

tugas 
b. Pencapaian 

prestasi 
c. Otonomi 
d. Pertumbuhan 

pribadi 

Extrinsic reward : 
a. Gaji 
b. Upah 
c. Tunjangan 
d. Reward 

interpersonal 
e. Promosi jabatan 

Reward system : 

 

 Kepuasan kerja 
perawat : 

1. Insentif 
2. Otonomi 
3. Tuntutan 

tugas 
4. Kebijakan 

organisasi 
5. Interaksi 
6. Status 

profesional 
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profesionalitas tenaga keperawatan. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan 

reward system. Selain itu sebagai masukan kepada pihak manajemen dalam 

memberikan reward system yang adil bagi perawat. 

2. Kontribusi praktis 

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menciptakan kepuasan kerja 

perawat anatara lain : 

a. Membentuk penilaian kinerja dan perhitungan dalam pemberian reward 

secara transparan  

b. Membentuk reward system berdasarkan kinerja yang mampu meningkatkan 

kepuasan kerja perawat. 

 

6.9 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu kurang optimalnya pendampingan 

peneliti saat pengisian kuesioner oleh responden karena beberapa responden 

mengisi kuesioner pada waktu yang bersamaan. Beberapa responden 

mendapatkan intervensi dari responden lain yang telah mengisi kuesioner 

sebelumnya sehingga jawaban yang diberikan dikhawatirkan bukan jawaban yang 

sesungguhnya dirasakan oleh responden. 
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BAB 7  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan: 

1. Indikator reward yang meliputi pengalaman kerja (lama kerja), jenis dan sifat 

pekerjaan (tempat kerja) dan posisi jabatan dapat menjadi dasar 

pemberianintrinsic reward. 

2. Indikator reward yang meliputi pengalaman kerja (lama kerja), jenis dan sifat 

pekerjaan (tempat kerja) dan posisi jabatan dapat menjadi dasar 

pembagianextrinsic reward. 

3. Kinerja yang yang terdiri dari kualitas, kuantitas, tanggung jawab, kerjasama, 

inisiatif dapat dimasukkan sebagai dasar pemberianintrinsic reward. 

4. Kinerja yang yang terdiri dari kualitas, kuantitas, tanggung jawab, kerjasama, 

inisiatif dapat diikutsertakan dalam perhitungan pembagianextrinsic reward. 

5. Intrinsic rewardyang terdiri dari penyelesaian tugas, pencapaian prestasi, 

otonomi dan pertumbuhan pribadi jika terpenuhi mampu meningkatkan 

kepuasan kerja perawat. 

6. Extrinsic rewardyang terdiri dari gaji, upah, tunjangan, reward interpersonal, 

promosi jabatan jika pembagiannya seimbang akan meningkatkan kepuasan 

kerja perawat. 

7. Kepuasan kerja perawat akan meningkat apabila reward systemyang terdiri 

dari intrinsic reward dan extrinsic reward dalam pembagiannya berdasarkan 
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pada kinerja perawatyaitu kualitas, kuantitas, tanggung jawab kerja sama, 

inisiatif serta pembagiannya juga berdasarkan pada indikator reward yang 

meliputi pengalaman kerja (lama kerja), jenis dan sifat pekerjaan (tempat 

kerja) dan posisi jabatan karyawan. 

 

7.2 Saran 

1. Rumah Sakit 

Model pengembangan reward system dapat digunakan oleh rumah sakit 

sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja perawat, yaitu dengan 

menambahkan variabel kinerja sebagai dasar pemberian reward. 

2. Perawat 

Perawat diharapkan dapat menggunakan modul dari hasil penelitian ini 

sebagai referensi untuk berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. 

3. Peneliti selanjutnya 

Penelitian selanjutnya perlu dilakukan untuk menganalisis penerapan 

reward system berbasis kinerja terhadap kepuasan kerja, dengan 

mengembangkan tidak hanya kepada perawat, tetapi juga tenaga kesehatan 

yang lain. 
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Lampiran 1. Surat ijin penelitian 
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Lampiran 2. Surat balasan ijin penelitian 
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IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL REWARD. . . BERLIAN YULI SAPUTRI



98 
 

 

Lampiran 3. Sertifikat uji etik 
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Lampiran 4. Keterangan lolos etik dari RSUD dr. Iskak 

 

 

 

, 1 

1 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL REWARD. . . BERLIAN YULI SAPUTRI



100 
 

 

Lampiran 5. Surat permohonan menjadi responden 

 

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada Yth:  

Bapak/Ibu/Sdr/i Calon Responden  

Di  

Tempat  

Dengan hormat,  

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Magister Keperawatan 
Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga : 

Nama   : BERLIAN YULI SAPUTRI 

NIM   : 131614153065 

Peminatan : Manajemen Keperawatan   

Akan mengadakan penelitian dengan judul “Model Pengembangan Reward 
System Berbasis Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja Perawat di RSUD dr. Iskak 
Tulungagung”. Penelitian ini bertujuan untuk  mengembangkan model reward 
system berbasis kinerja dan tidak akan menimbulkan akibat buruk bagi 
Bapak/Ibu/Sdr/i sebagai responden. Kerahasiaan informasi yang diberikan akan 
dijaga dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian.  

Apabila Bapak/Ibu/Sdr/i menyetujui maka dengan ini saya mohon kesediaan 
Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjadi responden serta menandatangani lembaran 
persetujuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dalam 
lembaran kuesioner.  

Atas perhatian Bapak/Ibu/Sdr/i sebagai responden, saya ucapkan terima 
kasih.  
 

       Hormat Saya, 

            Peneliti, 

  BERLIAN YULI S. 
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Lampiran 6. Pernyataan bersedia menjadi responden  

 

PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:  

 

Nama : _____________________________  

 

Alamat : _____________________________  

 

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian 

Saudari Berlian Yuli Saputri yang berjudul “Model Pengembangan Reward 

System Berbasis Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja Perawat di RSUD dr. Iskak 

Tulungagung”.  

Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap 

saya, sehingga jawaban yang saya berikan adalah yang sebenarnya dan akan 

dirahasiakan.  
 

 

          Responden, 

 

     (                                             ) 
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Lampiran 7. Kuesioner indikator reward

 

Identitas Responden : 
Berilah tanda checklist (√) pada kotak alternative jawaban yang telah 
disediakan 
 

1. Jabatan : Kepala ruangan  Wakil kepala ruangan 

Perawat Asociate 

2. Pendidikan  : SPKSPK D3 S1 S2 S3 

3. Lama kerja :  ………… Tahun 

4. Tempat bekerja saat ini :  

5. Riwayat tempat kerja yang lalu : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

No. Responden :
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Lampiran 8. Kuesioner reward system 

LEMBAR KUESIONER 

REWARD SYSTEM 

Petunjuk  pengisian : 

Mohon dibaca dan berilah jawaban untuk setiap pernyataan dengan teliti 
kemudian berilah tanda checklist (√) pada kolom yang menurut pendapat anda 
paling sesuai dengan pernyataan tersebut. 1 = Sangat tidak setuju, 2 = Tidak 
setuju, 3 = Setuju, 4 = Sangat setuju 

      

  1 2 3 4 

1 Rumah sakit memberikan kepercayaan untuk bertanggung 
jawab menyelesaikan tugas-tugas saya. 

    

2 Kesempatan menyelesaikan tugas meningkatkan motivasi 
kinerja 

    

3 Rumah sakit memberikan kepercayaan untuk mengerjakan 
tugas yang bervariasi sesuai dengan keahlian yang saya 
miliki 

    

4 Perasaan bangga muncul ketika mampu menyelesaikan 
pekerjaan yang menantang 

    

5 Rumah sakit memberikan peluang dalam pengambilan 
keputusan 

    

6 Rumah sakit memberikan peluang dalam pengembangan 
ide – ide perawat tanpa pengawasan yang ketat 

    

7 Pengalaman kerja mempengaruhi kualitas keahlian yang 
dimiliki 

    

8 Rumah sakit memberikan kesempatan pada perawat dalam 
mengembangkan keterampilan yang dimiliki 

    

9 Gaji yang diberikan memberikan kepuasan dalam bekerja.     
10 Gaji yang diterima sesuai dengan yang dikerjakan.     
11 Gaji yang diberikan sesuai dengan standar yang ada.     
12 Insentif yang diberikan mampu memberikan motivasi 

kerja lebih giat 
    

13 Rumah sakit memberikan insentif untuk karyawan yang 
berprestasi/rajin. 

    

14 Tunjangan yang diberikan sesuai dengan harapan.     
15 Tunjangan yang diberikan menambah semangat kerja.     

16 Tunjangan yang diberikan berupa tunjangan kesehatan, 
keselamatan kerja dan hari raya. 

    

Pernyataan  Alternatif jawaban 
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17 Tunjangan yang diberikan dapat meningkatkan kinerja 
saya. 

    

18 Prestasi yang dicapai mendapatkan pengakuan dari atasan.     
19 Sebuah pengakuan dari atasan meningkatkan motivasi 

kerja saya 
    

20 Rumah sakit memberikan peluang yang merata kepada 
seluruh karyawan dalam memberikan promosi jabatan 
yang lebih tinggi 

    

21 Promosi jabatan berdasarkan kinerja karyawan     

22 Promosi jabatan sesuai dengan tingkat dan bidang 
pendidikan karyawan. 

    

 

Kriteria nilai : 
 
Baik    : ≥ 75 %  
Sedang  : 60% - 75%   
Kurang  :< 60% 
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Lampiran 9. Kuesioner kinerja 

LEMBAR KUESIONER 

KINERJA 

Petunjuk  pengisian : 

Mohon dibaca dan berilah jawaban untuk setiap pernyataan dengan teliti 
kemudian berilah tanda checklist (√) pada kolom yang menurut pendapat anda 
paling sesuai dengan pernyataan tersebut. 1 = Tidak pernah, 2 = Kadang-kadang, 
3 = Sering, 4 = Selalu 

 Pernyataan     

  1 2 3 4 
1 Saya mau melakukan usaha ekstra dalam menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik 
    

2 Saya mengerjakan apa yang seharusnya menjadi tugas saya     
3 Saya melakukan tugas yang diberikan dengan baik, seperti 

Memberikan asuhan keperawatan pada pasien, datang tepat 
waktu. 

    

4 Saya menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dengan baik 
dalam bekerja 

    

5 Saya bekerja sesuai dengan jam yang telah ditentukan     
6 Saya dalam memberikan pelayanan selalu cepat dan tepat     
7 Kecepatan saya dalam memberikan pelayanan membutuhkan 

waktu tunggu yang pendek 
    

8 Dalam pemberian terapi kepada pasien saya selalu menerapkan 
prinsip 6T  

    

9 Saya membutuhkan waktu yang singkat untuk menulis 
pendokumentasian asuhan keperawatan 

    

10 Saya bertanggung jawab penuh atas apa yang saya kerjakan     
11 Saya bertanggung jawab atas tindakan dan menjaga kerahasiaan 

pasien 
    

12 Saya memberikan bantuan kepada perawat dan profesi lain     
13 Saya bekerja sama dengan pasien dan keluarganya dalam 

menyelesaikan masalah 
    

14 Saya bekerja sama dengan tim sejawat perawat, dan tim medis 
dalam menyelesaikan masalah pasien 

    

15 Inisiatif sangat diperlukan dalam mengerjakan tugas yang 
diberikan 

    

16 Saya berinisiatif dalam memberikan pelayanan kepada pasien     
 
Kriteria nilai : 
 
Baik    : ≥ 75 %  
Sedang  : 60% - 75%   
Kurang  :< 60% 

Alternatif jawaban 
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Lampiran 10. Kuesioner kepuasan kerja 

LEMBAR KUESIONER 

KEPUASAN KERJA 

Petunjuk  pengisian : 

Mohon dibaca dan berilah jawaban untuk setiap pernyataan dengan teliti 
kemudian berilah tanda checklist (√) pada kolom yang menurut pendapat anda 
paling sesuai dengan pernyataan tersebut. 1 = Sangat tidak puas, 2 = Tidak puas, 3 
= Puas, 4 = Sangat puas 

 Pernyataan     

  1 2 3 4 
1 Upah yang saya terima sekarang memuaskan saya     

2 Staff perawat di unit kerja saya merasakan tidak puas 
dengan upah yang diterima (berbeda dengan yang saya 
rasakan, saya merasa puas dengan upah yang saya terima) 

    

3 Upah yang kami terima sebagai perawat sesuai dengan 
pekerjaan yang kami lakukan 

    

4 Kenaikan upah sebagai jasa pelayanan yang kami terima 
sebagai perawat tidak memuaskan 

    

5 Saya pernah mendengar berita bahwa staff perawat di 
rumah sakit kami dibayar dengan tidak adil 

    

6 Jadwal kenaikan gaji secara berkala perlu dibuat di rumah 
sakit kami  

    

7 Saya merasakan bahwa saya lebih sering disupervisi 
dibandingkan yang lainnya 

    

8 Saya merasakan bahwa saya mempunyai banyak program 
yang harus saya laksanakan untuk kepentingan perawatan 
pasien 

    

9 Saya mempunyai banyak tanggung jawab dan sedikit 
otoritas  

    

10 Pada unit kerja saya, supervisor menentukan semua 
keputusan yang diambil, sedangkan saya hanya mempunyai 
sedikit kontrol terhadap pekerjaan saya 

    

11 Saya terkadang merasa jenuh dengan aktifitas yang saya 
lakuka 

    

Alternatif jawaban 
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12 Saya terkadang harus melakukan sesuatu yang bertentangan 
dengan pendapat saya 

    

13 Saya mempunyai kebebabasan untuk membuat keputusan 
dalam pekerjaan saya dan saya dapat mengandalkan 
supervisor untuk memback-up keputusan yang saya buat 

    

14 Di unit kerja saya keputusan masih dapat diambil meskipun 
tidak melibatkan saya  

    

15 Saya merasa dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik 
jika saya tidak punya banyak pekerjaan yang harus saya 
selesaikan 

    

16 Saya mempunyai banyak waktu dan kesempatan untuk 
mendiskusikan perawatan pasien dengan tenaga perawat 
yang lain 

    

17 Saya lebih suka menghabiskan banyak waktu untuk 
melakukan perawatan pasien secara langsung 

    

18 Saya dapat menyelesaikan perawatan pasien dengan lebih 
baik jika saya mempunyai lebih banyak waktu untuk 
masing-masing pasien 

    

19 Saya puas dengan jenis aktifitas yang saya lakukan selama 
saya bekerja 

    

20 Staff perawat mempunyai cukup kesempatan pada proses 
pembuatan keputusan 

    

21 Keputusan terkait  administratif di rumah sakit kami terlalu 
banyak mengintervensi masalah perawata p 

    

22 Saya dapat mengeluarkan pendapat secara bebas untuk 
perencanaan kebijakan dan prosedur rumah sakit maupun 
unit kerja saya 

    

23 Pegawai administrasi (dari staff keperawatan) biasanya 
melakukan konsultasi dengan staff perawat terkait masalah 
harian yang ditemukan maupun masalah prosedur 
pelayanan    

    

24 Terdapat gap (kesenjangan) antara proses administrasi pada 
rumah sakit ini dengan masalah harian terkait pelayanan 
keperawatan 

    

25 Di rumah sakit ini perawat tidak diberikan kesempatan     
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untuk mengembangkan profesionalisme 

26 Staff perawat seharusnya diberikan kesempatan untuk 
mengatur jadwal dinasnya (shift jaganya) 

    

27 Para perawat di tempat kerja saya tidak ragu-ragu untuk 
membantu perawat lain yang sedang membutuhkan bantuan 
dalam menyelesaikan pekerjaan 

    

28 Karyawan baru di unit kerja saya tidak cepat beradaptasi di 
lingkungan kerja yang baru 

    

29 Perawat pada berbagai level di tempat saya bekerja, 
melakukan kerjasama tim dengan baik 

    

30 Personel perawat dalam tempat saya bekerja tidak terlalu 
ramah dan bersahabat seperti yang saya harapkan 

    

31 Perawat dalam unit kami tidak mempedulikan jabatan 
(perawat yang mempunyai jabatan lebih tinggi tidak jarang 
bergaul dengan perawat yang jabatannya lebih rendah) 

    

32 Dokter dalam unit kami tidak mau bekerjasama dengan 
staff perawat di unit kami 

    

33 Kerjasama antara dokter dan perawat di unit kami terjalin 
dengan baik 

    

34 Dokter di tempat kami memandang rendah pada perawat     

35 Saya harap dokter di tempat kami bekerja, lebih 
menghormati staff perawat dari segi keterampilan dan 
pengetahuan 

    

36 Dokter di rumah sakit kami secara dapat memahami dan 
mengapresiasi pekerjaan yang dilakukan perawat 

    

37 Perawat tidak dianggap sebagai suatu profesi oleh 
kebanyakan orang 

    

38 Sebagian besar orang-orang mengapresiasi pentingnya 
perawatan pasien yang dilakukan oleh perawat di rumah 
sakit 

    

39 Saya merasa bangga untuk menceritakan apa yang saya 
lakukan dalam pekerjaan saya 

    

40 Sesuatu yang saya lakukan dalam pekerjaan saya tidak 
terlalu signifikan 
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41 Sesuatu yang saya lakukan dalam pekerjaan saya 
merupakan sesuatu yang tidak terlalu signifikan 

    

42 Perawat seharusnya dianggap sebagai bagian yang paling 
penting dalam menyediakan perawatan untuk pasien di 
rumah sakit 

    

43 Jika saya diberi kesempatan untuk memilih pekerjaan, 
maka saya akan tetap memilih pekerjaan sebagai perawat 

    

44 Pekerjaan saya yang sekarang tidak terlalu membutuhkan 
keterampilan dan keahlian yang saya punyai 

    

 
Kriteria nilai : 
 
Baik    : ≥ 75 %  
Sedang  : 60% - 75%   
Kurang  :< 60% 
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Lampiran 11. Satuan acara kegiatan FGD 

SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK) 
Focus Group Discussion (FGD) 

 
 

Pokok Bahasan :  Focus Group Discussion (FGD)  

  Pengembangan Model Reward System Berbasis Kinerja 

Terhadap Kepuasan Kerja Perawat 

Sasaran :  Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Ruangan, Perawat 

Tempat  :  Menyesuaikan 

Hari/Tanggal  :                /          Agustus 2018 

Waktu   :  60 menit 
 

I. Tujuan 

1. Tujuan Instruksional Umum (TIU):  

Setelah melaksanakan FGD didapatkan solusi sebagai dasar unutk 

menyusun rekomendasi dalam pemberian reward system berbasis kinerja. 

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):  

Setelah mengikuti kegiatan FGD, kepala bidang keperawatan, kepala 

ruangan dan perawat dapat: 

1) Menjelaskan factor reward intrinsic, reward ekstrinsik, serta 

kinerjayang mempengaruhi kepuasan kerja perawat. 

2) Menguraikan isu strategis yang diangkat 

3) Memberikan solusi dalam pemberian reward system berbasis kinerja 

yang dapat  meningkatkankepuasan kerja perawat. 

 

II. Materi 

Terlampir 

III. Metode   

Focus Group Discussion (FGD) 

IV. Media    

1. Panduan Diskusi  

2. Alat tulis 
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V. Kegiatan 

NO TAHAP & 
WAKTU 

KEGIATAN FASILITATOR KEGIATAN 
PESERTA 

1. Pembukaan 
5 menit 

Membuka kegiatan dengan 
mengucapkan salam. 
Memperkenalkan diri 
Menjelaskan tujuan pertemuan 
 
 
Menjelaskan mekanisme diskusi dan 
membuat kesepakatan/kontrak waktu 

Menjawab salam 
 
Mendengarkan 
Memperhatikan, 
bertanya 
 
Memperhatikan, 
menyetujui kontrak 
waktu yang disepakati 

2. Diskusi 
50 menit 

Menyampaikan masalah yang 
dikemukakan 

Menanyakan dan klarifikasi tentang 
reward system saat ini 

Menanyakan dan klarifikasi kendala/ 
masalah dan solusi dalam membentuk 
reward system 

Memberikan reward atas kerjasama 
dari peserta 

Mendengarkan, 
memperhatikan 
 
Menjawab dengan 
jujur dan penuh 
antusias 
 
Menjawab pertanyaan 
dengan jujur 
 
Mendengarkan 

3. Penutup 
5 menit 

Menyimpulkan hasil diskusi 
 
 

Mengucapkan terimakasih  
Mengucapkan salam penutup 

Mendengarkan dan 
menanggapi 
 
Mendengarkan 
Menjawab salam 

VI. Evaluasi 

1) Evaluasi struktur 

a. Sasaran hadir sesuai dengan kontrak sebelumnya 

b. Media yang dibutuhkan sudah siap 

2) Evaluasi proses 

a. Sasaran antusisas dengan kegiatan yang dilakukan 

b. Peserta ikut berpartisipasi dalam kegiatan dengan mengajukan dan 

menjawab pertanyaaan dengan semangat 

c. Seluruh peserta mengikuti kegiatan sampai selesai 

3) Evaluasi hasil  

a. Sasaran dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dalam 

diskusi oleh fasilitator. 

b. Mendapatkan rekomendasi mengenai Model Reward System Berbasis 

Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja Perawat. 
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Lampiran 12. Panduan diskusi FGD 

PANDUAN DISKUSI 

Topik : Focus group discussion (FGD) menetapkan rekomendasi model reward   
system berbasis kinerja sebagai upaya meningkatkan kepuasan kerja 
perawat 

Tempat :Menyesuaikan 

 

I. Pendahuluan 
Reward system merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

individu bekerja pada suatu organisasi. Menurut Hasibuan (2007), reward 
merupakan balasan jasa yang diberikan instansi pada tenaga kerja, reward bukan 
sekedar hak dan kewajiban tetapi yang terpenting adalah daya dorong dan 
semangat untuk bekerja. Menurut Wibowo (2011), reward  adalah tingkat 
penampilan yang diwujudkan melalui usaha tertentu, diyakini bahwa individu 
akan termotivasi oleh harapan yang akan datang, sehingga beberapa orang 
melakukan pekerjaannya dengan baik. 

Pemberian reward menurut Hoffman dan Woehr (2006) 
menunjukkan bahwa reward sangat berhubungan terhadap sikap dan perilaku 
karyawan seperti kepuasan kerja, komitmen, dan kinerja.  Dengan pemberian 
reward, karyawan merasa mendapatkan perhatian dan apresiasi sehingga self of 
belonging terhadap perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja semakin tinggi. 
Ketika kinerja pegawai meningkat maka tujuan perusahaan akan tercapai dan 
kinerja perusahaan akan meningkat pula (Reni 2012). 

Dari hasil kegiatan residensi keperawatan di ruang rawat inap RSI 
Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi November 2011, didapatkan data 57% perawat 
menyatakan belum puas terhadap pemberian insentif dari rumah sakit, selain itu 
pemberian insentif belum berdasarkan pada penilaian kinerja perawat. Data lain 
yakni 74,9% perawat menyatakan kurang memperoleh imbalan yang sesuai 
dengan pekerjaan mereka, sebanyak 68,5% menyatakan kesejahteraan belum 
diperhatikan rumah sakit (Reni 2012). 

Dengan adanya sebuah model pemberian reward system yang 
berbasis kinerja diharapkan mampu meningkatkan kepuasan kerja perawat. 
Mengingat kepuasan perawat itu sendiri akan meningkatkan kinerjanya dalam 
melayani pasien dan diyakini sangat menentukan terbentuknya kepuasan pasien 
yang berdampak besar terhadap mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit. 
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II. Tujuan diskusi 
Menetapkan rekomendasi model reward system berbasis kinerja sebagai 
upaya meningkatkan kepuasan kerja perawat. 

 

III. Langkah-langkah diskusi 
1. Menyampaikan masalah yang ditemukan. 
2. Menanyakan reward system yang diterapkan selama ini. 
3. Menanyakan kendala / masalah yang dihadapi dalam pemberian reward 

system. 
4. Menanyakan rekomendasi model reward system di rumah sakit berbasis 

kinerja sebagaiupaya  meningkatkan kepuasan kerja perawat. 
 

IV. Evaluasi 
1. Evaluasi Struktur 

      Persiapan sasaran dan persiapan perlatan 
2. Evaluasi Proses 

      Keaktifan peserta selama jalannya diskusi 
3. Evaluasi Hasil 
 Sasaran menjawab pertanyaan dan merumuskan serta menetapkan          

model pemberian reward system berbasis kinerja 
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Lampiran 13. Daftar hadir FGD 
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Lampiran 14. Modul Reward System Berbasis Kinerja 
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PENJELASAN UMUM 

Deskriptif 

Reward system adalah penghargaan yang pada dasarnya dapat saling 
menggantikan dengan istilah kompensasi, artinya segala bentuk pembayaran atau 
balas jasa yang diberikan bagi seseorang atau hasil pekerjaan yang dilakukannya 
(Winarni, Muhtadi, and Surahman 2016). 
Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan 
selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan 
berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran, atau kriteria 
yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. (Sinambela 
2012). 
Reward system berbasis kinerja adalah pemberian penghargaan yang didasarkan 
pada kinerja masing-masing individu. 
 
Prasyarat 
Dalam mempelajari modul ini peserta harus menguasai terlebih dahulu mengenai 
definisi reward system (intrinsic reward dan extrinsic reward). Baru setelah itu 
peserta harus menguasai lebih dalam lagi mengenai tahap-tahap pengembangan 
reward sytem berbasis kinerja. 
 
Capaian Pembelajaran 
Setelah mempelajari modul ini diharapkan dapat: 
1. Mengetahui definisi reward system (intrinsic reward dan extrinsic reward ) 
2. Mengetahui definisi kinerja 
3. Mengetahui definisi reward system berbasis kinerja 

 
Petunjuk Penggunaan Modul 
1. Bacalah materi tentang reward system (intrinsic reward dan extrinsic 

reward), kinerja dan reward system berbasis kinerja 
2. Ikuti petunjuk teknis implementasi reward system berbasis kinerja  

 
Tujuan Akhir 
Setelah mempelajari modul ini diharapkan dapat: 
1. Mengetahui definisi reward system (intrinsic reward dan extrinsic reward ) 
2. Mengetahui definisi kinerja 
3. Mengetahui definisi reward system berbasis kinerja 

 
Tujuan Kegiatan Pembelajaran 
Setelah mengikuti kegiatan belajar ini dapat: 

1. Mengetahui definisi reward system (intrinsic reward dan extrinsic reward ) 
2. Mengetahui definisi kinerja 
3. Mengetahui definisi reward system berbasis kinerja 
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MATERI KEGIATAN BELAJAR 
 

KEGIATAN BELAJAR I 
Topik  
Definisi, tujuan, jenis – jenis, faktor yang mempengaruhi reward system. 

Tujuan 
1. Setelah mengikuti kegiatan belajar ini peserta dapat memahami dan 

menjelaskan definisi reward system. 
2. Setelah mengikuti kegiatan belajar ini peserta dapat memahami dan 

menjelaskan tujuan reward system. 
3. Setelah mengikuti kegiatan belajar ini peserta dapat memahami dan 

menjelaskan jenis – jenis reward system. 
4. Setelah mengikuti kegiatan belajar ini peserta dapat memahami dan 

menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi  reward system. 
 
Sasaran 
Perawat, kepala ruangan, manajer keperawatan, dan kepala bidang pelayanan 
keperawatan 
 
Uraian materi  
Definisi Reward System 
Reward system suatu system tentang penghargaan yang pada dasarnya dapat 
saling menggantikan dengan istilah kompensasi, yang dapat diartikan segala 
bentuk pembayaran atau balas jasa yang diberikan bagi seseorang atau hasil 
pekerjaan yang dilakukannya (Winarni, 2016). 
 
Tujuan Reward System 
Menurut Ivancevich (2007) : 
1. Menarik orang yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan organisasi 
2. Mempertahankan karyawan agar terus datang untuk bekerja 
3. Memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi 
 
Jenis – Jenis Reward System 
Menurut Ivancevich (2007) reward system dibagi menjadi : 
1. Intrinsic reward 

Adalah rasa puas dan rasa bangga diri yang diperoleh seseorang yang telah 
berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai sasaran 
tertentu (Sucipto, 2003).   
Yang termasuk dalam intrinsic reward antara lain (Ivancevich, 2007) : 
a. Penyelesaian  tugas (Task completion)  

Kemampuan untuk memulai dan menyelesaikan pekerjaan merupakan 
hal yang penting bagi beberapa orang. Orang-orang seperti ini menilai 
apa yang mereka sebut sebagai penyelesaian tugas. Beberapa orang 
memiliki kebutuhan untuk menyelesaikan tugas, dan efek dari 
menyelesaikan tugas bagi seseorang merupakan bentuk penghargaan 
pada dirinya sendiri. Kesempatan yang memungkinkan orang seperti ini 
menyelesaikan tugasnya dapat memiliki efek motivasi yang kuat. 
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b. Pencapaian prestasi(Achievement)  
Merupakan penghargaan yang diarahkan kepada seseorang yang 
memiliki ketrampilan atau kemampuan dalam hal mengelola tugas dan 
orang tersebut akan mendapatkan sasaran yang menantang untuk 
diselesaikan. Menurut McClelland menemukan bahwa terdapat 
perbedaan-perbedaan individual ketika seseorang berusaha mencapai 
pencapaian. Sebagian orang mencari sasaran yang sulit sementara yang 
lainnya cenderung untuk mencari sasaran yang umum atau mudah. 
Dalam program penetapan tujuan, telah diusulkan bahwa sasaran yang 
sulit menghasilkan tingkat kinerja individu yang lebih tinggi daripada 
sasaran yang umum. Akan tetapi, dalam program semacam ini, 
perbedaan individual harus dipertimbangkan sebelum mencapai 
kesimpulan mengenai pentingnya penghargaan pencapaian. 

c. Otonomi (autonomy) 
Beberapa orang menginginkan pekerjaan dimana mereka mempunyai hak 
untuk mengambil keputusan sendiri dan mereka bisa bekerja dengan 
bebas (dalam arti mengembangkan ide) tanpa pengawasan yang ketat. 
Perasaan akan hak otonomi dalam pekerjaan dapat menimbulkan 
kebebasan untuk bertindak sesuai dengan apa yang mereka pikir atau 
pertimbangan merupakan hal yang terbaik untuk dilakukan dalam suatu 
rentang waktu tertentu. 

d. Pertumbuhan pribadi (personal growth) 
Perkembangan pribadi seseorang merupakan hal yang unik. Pengalaman 
seseorang yang semakin bertambah dapat mengakibatkan seseorang itu 
berkembang dalam arti lebih menguasai pekerjaan yang digelutinya dan 
orang tersebut dapat melihat bagaimana kemampuan mereka menjadi 
lebih baik. Seiring dengan perkembangan kemampuan yang dimiliki, 
maka para karyawan akan berusaha untuk memaksimalkan potensi 
keahlian mereka. 
 

2. Extrinsic reward 
Adalah  penghargaan yang diberikan kepada karyawan baik yang berupa 
penghargaan langsung, tidak langsung, maupun yang berupa penghargaan 
non keuangan (Sucipto, 2003). 
Yang termasuk extrinsic reward antara lain (Ivancevich, 2007) : 
a. Gaji  

Yang dimaksud dengan gaji adalah bentuk kompensasi dari perusahaan 
yang wajib diberikan kepada karyawan atas partisipasi mereka terhadap 
proses operasional perusahaan dan dibayarkan secara mingguan, atau 
bulanan. 
 
 

b. Upah  
Yang dimaksud dengan upah di sini adalah bentuk insentif yang 
diberikan kepada karyawan yang berprestasi atau karena sebab lain yaitu 
meningkatnya keuntungan perusahaan pada periode waktu tertentu. Yang 
termasuk dalam golongan upah antara lain bonus, rencana bagi laba dan 
bagi hasil. 
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c. Tunjangan (Benefit)  
Merupakan pembayaran dalam bentuk finansial yang bersifat tidak 
langsung yang diberikan kepada karyawan. Yang termasuk dalam 
tunjangan antara lain: tunjangan/asuransi kesehatan, rekreasi, dana 
pensiun, dan di dalam praktek terdapat tarif diskon untuk produk 
perusahaan bagi karyawan. 

d. Penghargaan interpersonal  
Merupakan bentuk penghargaan dari perusahaan atas prestasi karyawan 
yang dinilai melebihi prestasi karyawan yang lainnya yang diwujudkan 
berupa pengakuan (recognition) atau status. 

e. Promosi  
Manajer menjadikan penghargaan promosi sebagai usaha untuk 
menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Jika kinerja 
diukur dengan akurat, sering kali memberikan pertimbangan yang 
signifikan dalam alokasi penghargaan promosi. 
 

Faktor – faktor yang mempengaruhi reward system 
Menurut Hasibuan (2007) faktor- faktor yang mempengaruhi reward adalah : 
1. Posisi jabatan karyawan 

Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima 
gaji/penghargaan lebih besar. Sebaliknya karyawan yang menduduki jabatan 
lebih rendah akan memperoleh gaji/penghargaan yang kecil. Indicator untuk 
menilai adalah posisi jabatan saat ini 

2. Pendidikan 
Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka 
penghargaan akan semakin besar, karena kecakapan serta keterampilannya 
lebih baik. Indikator untuk menilai adalah pendidikan terakhir. SD dan SMP 
kategori pendidikan dasar. SMA pendidikan menengah, S1, S2 dan S3 
pendidikan tinggi. 
 

3. Pengalaman kerja 
Merupakan tingkat pemahaman seseorang atas pekerjaan yang diembannya. 
Indikator untuk mengukur pengalaman kerja adalah lama kerja dan rotasi 
tempat kerja.  

4. Jenis dan sifat pekerjaan 
Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai risiko yang besar 
maka tingkat penghargaan akan meningkat karena membutuhkan kecakapan 
serta ketelitian untuk mengerjakannya. Indikator untuk mengukur adalah 
tempat kerja saat ini, misalnya ruang intensif atau rawat inap.  
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MATERI KEGIATAN BELAJAR 
 

KEGIATAN BELAJAR II 
Topik  
Definisi, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, dimensi dan indikator kinerja. 

Tujuan 
1. Setelah mengikuti kegiatan belajar ini peserta dapat memahami dan 

menjelaskan definisi kinerja. 
2. Setelah mengikuti kegiatan belajar ini peserta dapat memahami dan 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. 
3. Setelah mengikuti kegiatan belajar ini peserta dapat memahami dan 

menjelaskan dimensi dan indikator kinerja. 
4. Setelah mengikuti kegiatan belajar ini peserta dapat memahami dan 

menjelaskan standar penilaian kinerja perawat. 
 
Sasaran 
Perawat, kepala ruangan, manajer keperawatan, dan kepala bidang pelayanan 
keperawatan 
 
Uraian materi 
Difinisi kinerja 
Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan 
pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya 
kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi 
termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja adalah tentang 
melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja 
menyangkut tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya 
(Wibowo, 2007) 
Kinerja perawat adalah aktivitas perawat dalam mengimplementasikan sebaik–
baiknya suatu wewenang, tugas dan tanggung jawabnya dalam 10 rangka 
pencapaian tujuan tugas pokok profesi dan terwujudnya tujuan dan sasaran unit 
organisasi (Faizin dan Winarsih, 2008). 
 
Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja 
Pabundu (2006) terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu:  
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a. Faktor internal  
Yaitu faktor yang berhubungan dengan kecerdasan, keterampilan, kestabilan 
emosi, sifat–sifat seseorang, meliputi sikap, sifat–sifat kepribadian, sifat fisik, 
keinginan atau motivasi, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, 
latar belakang budaya dan variabel-variabel personal lainnya.  

b. Faktor eksternal  
Yaitu faktor–faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yang berasal dari 
lingkungan, meliputi peraturan ketenagakerjaan, keinginan pelanggan, 
pesaing, kondisi ekonomi, kebijakan organisasi, kepemimpinan, tindakan–
tindakan rekan kerja jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan 
lingkungan sosial. 

 
Dimensi dan indikator kinerja 

Menurut Robbins (2006) dalam Mangkunegara (2011) dimensi dan 
indikator kinerja adalah sebagai berikut : 
1. Kualitas 

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang 
seharusnya dikerjakan. 

2. Kuantitas 
Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu 
harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai 
itu masing-masing. 

3. Tanggung Jawab 
Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban 
karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan. 

4. Kerjasama 
Pegawai mampu bekerja sama dengan rekan kerjanya dalam 
menyelesailamtugas yang diberikan oleh organisasi atau instansi. 

5. Insiatif 
Pegawai mempunyai kemampuan dalam mengerjakan tugas dan mempunyai 
inisiatif. 

 
Penilaian kinerja 
Alat ukur kinerja harus dapat diidentifikasikan suatu bentuk pengukuran yang 

akan menilai output dan outcome yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan. Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja 
hari demi hari personil organisasi membuat kemajuan menuju tujuan dan sasaran 
dalam perencanaan strategis. Indikator kinerja menurut Permana (2009)  adalah : 
a. Input  

Yang dapat mengukur perubahan pada bahan, alat, sistem, prosedur atau 
orang yang memberikan pelayanan, misalnya jumlah dokter yang 
memberikan pelayanan, kelengkapan peralatan yang sesuai standar, adanya 
prosedur tetap dll.   

b. Proses  
Yang dapat mengukur perubahan pada saat pelayanan, misalnya pelayanan 
yang sesuai dengan prosedur tetap, pelayanan dengan senyum, kecepatan 
pelayanan dll 

c. Output  
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Yang dapat menjadi tolok ukur perubahan pada hasil yang dicapai, misalnya 
jumlah pasien yang dioperasi, jumlah pasien poli yang terlayani, kebersihan 
ruangan dll 

d. Outcome  
Yang dapat menjadi tolok ukur perubahan pada perilaku pelanggan akibat 
hasil pelayanan misalnya kejadian infeksi nosokomial, keluhan pelanggan, 
kepuasan pelanggan dll. 

e. Benefit  
Yang dapat menjadi tolok ukur indikasi perubahan pada keuntungan baik dari 
fihak pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan, biaya pelayanan yang 
lebih murah, meningkatnya pendapatan dll  

f. Impact  
Yang dapat menjadi tolok ukur adanya indikasi perubahan pada jangka 
panjang dan berpengaruh kepada organisasi atau masyarakat luas. Misalnya 
menurunnya angka kematian ibu, meningkatnya derajat kesehatan 
masyarakat, meningkatnya kesejahteraan karyawan dll 
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MATERI KEGIATAN BELAJAR 
 

KEGIATAN BELAJAR II 
Topik  
Reward system berbasis kinerja 

Tujuan 
1. Setelah mengikuti kegiatan belajar ini peserta dapat memahami reward 

system berbasis kinerja 
 

Sasaran 
Perawat, kepala ruangan, manajer keperawatan, dan kepala bidang pelayanan 
keperawatan 
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Uraian materi 

Definisi reward system berbasis kinerja 

Yaitu pemberian penghargaan yang didasarkan pada kinerja masing-
masing individu. Pada dasarnya pemberian reward kepada seseorang berdasarkan 
pendidikan, lama kerja, tempat dan sifat pekerjaan serta posisi jabatan. Namun 
Ivancevich (2007) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa reward juga dapat 
didasarkan pada kinerja individu, dimana kinerja individu akan dievaluasi oleh 
tim manajemen kemudian barulah reward akan diberikan, reward tersebut dapat 
berupa intrinsic reward maupun extrinsic reward yang kemudian akan 
menimbulkan kepuasan terhadap masing-masing individu. Adapun reward yang 
bisa diberikan kepada karyawan yaitu : 

1. Reward absensi  
Diberikan rumah sakit kepada semua karyawan sebagai balas jasa atas 
ketepatan waktu saat datang untuk bekerja atau keda-tangannya 10 menit 
sebelum jam mulai bekerja yang telah ditentukan. Bila datang lebih awal atau 
tepat waktu maka karyawan tersebut akan mendapatkan penambahan jumlah 
insentif. Dan jika datang terlambah maka aka nada pengurangan dalam 
jumlah insentif yang akan diterima. Reward absensi ini diberikan dengan 
tujuan untuk memotivasi karyawan agar disiplin dalam bekerja dan tidak 
mengganggu dalam melaksanakan tugas, pemantauannya selama satu bulan. 
Reward yang diberikan dapat berupa insentif. Untuk besaran insentif yang 
diberikan didasarkan pada kebijakan masing-masing rumah sakit. 
 

2. Reward performance  
Reward ini diberikan sebagai balas jasa atas karyawan yang memiliki kinerja 
tinggi dari hasil penilaian kinerja karyawan yang dilakukan oleh pihak 
manajemen selama satu bulan. Pemberian reward berdasarkan kinerja 
memberikan motivasi bagi pegawai untuk menjadi lebih baik kinerjanya, 
mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka, dapat 
menyampaikan pesan bahwa kinerja dan kemampuan adalah penting serta 
sistem pengupahan atau insentif yang baik adalah sistem yang terbuka dan 
seimbang dalam memberikan penghargaan kepada pegawainya atas dasar 
kinerja, kemampuan atau sumbangsih mereka pada institusi. Dengan adanya 
reward performance ini diharapkan karyawan semangat untuk bersaing 
dengan karyawan lainnya dalam mencapai kinerja yang baik agar bisa 
mendapatkan reward performance. Reward yang diberikan dapat berupa 
insentif. Untuk besaran insentif yang diberikan berdasarkan pada kebijakan 
masing-masing rumah sakit. 

3. Reward with photo 
Reward yang diberikan tidak hanya berupa materi, namun reward juga dapat 
diberikan melalui foto karyawan yang memiliki kinerja baik hal ini sebagai 
reward interpersonal atau wujud pengakuan atas kinerja yang telah diberikan 
selama ini kepada institusinya. Foto tersebut nantinya akan di letakkan di 
nurse station dengan diberi keterangan bahwa yang didalam foto tersebut 
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adalah perawat yang memiliki kinerja baik. Harapannya agar menjadi contoh 
perawat lain untuk mencapai kinerja yang lebih baik. 

 

Hasil pengembangan reward system berbasis kinerja 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemodelan akhir pengembangan model reward system berbasis kinerja  
 

Pembahasan  

1. Indikator reward terhadap intrinsic reward 
Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan pada variabel indikator 

reward terhadap intrinsic reward hasil  menunjukkan bahwa ada pengaruh 
yang signifikan antara variabel indikator reward dengan variabel intrinsic 
reward. Tanda positif koefisien tersebut menunjukkan hubungan yang searah. 
Hubungan yang searah tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi 
indikator reward maka semakin meningkat intrinsic reward yang diberikan 
rumah sakit kepada perawatnya. 
 Ternyata hal tersebut sesuai dengan teori Hasibuan (2007) yang 
menyatakan pertimbangan dalam pemberian reward kepada karyawan sangat 
dipengaruhi oleh posisi jabatan, pengalaman kerja (lama kerja), jenis dan sifat 
pekerjaan, penawaran dan permintaan tenaga kerja, produktifitas kerja 
karyawan.  

Dengan demikian lama kerja seseorang akan mempengaruhi intrinsic 
reward yang akan diberikan. Dalam arti perawat yang sudah lama berkerja 
dengan pendidikan D3 keperawatanakan memiliki pengalaman yang lebih 

Indikator reward : 
1. Pengalaman kerja (lama 

kerja) 
2. Jenis dan sifat pekerjaan 
3. Posisi jabatan karyawan 

Kinerja : 
1. Kualitas 
2. Kuantitas 
3. Tanggung jawab 
4. Kerja sama 
5. Inisiatif 

Reward system : 

 

 

 Intrinsic reward : 
a. Penyelesaian 

tugas 
b. Pencapaian 

prestasi 
c. Otonomi 
d. Pertumbuhan 

pribadi 

 Extrinsic reward : 
a. Gaji 
b. Upah 
c. Tunjangan 
d. Reward 

interpersonal 
e. Promosi jabatan 

Kepuasan kerja 
perawat : 
1. Insentif 
2. Otonomi 
3. Tuntutan 

tugas 
4. Kebijakan 

organisasi 
5. Interaksi 
6. Status 

profesional 
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banyak dalam menyelesaikan tugas dibandingkan perawat dengan pendidikan 
ners yang baru saja bekerja. Uang tidak selalu memotivasi seseorang 
sepanjang waktu, untuk memacu semangat karyawan untuk berusaha 
melakukan yang terbaik maka rumah sakit dapat memberikan intrinsic 
reward bagi karyawan khususnya perawat. Karena intrinsic reward 
merupakan bentuk reward yang mempunyai kaitan dengan pelaksanaan 
pekerjaan. 
 

2. Indikator reward terhadap extrinsic reward  
Berdasarkan uji statistik menunjukkan ada pengaruh indikator reward 

terhadap extrinsic reward. Hasil menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan antara variabel indikator reward terhadap variabel extrinsic 
reward. Yang artinya bahwa semakin tinggi indikator reward maka semakin 
meningkat extrinsic reward yang ada di rumah sakit 
 Hal tersebut sesuai dengan teori Hasibuan (2013) yang menyatakan 
pertimbangan dasar dalam menyusun reward kepada karyawan dalam hal ini 
lebih condong kearah insentif meliputi lama kerja, senioritas, evaluasi 
jabatan, kelayakan dan keadilan. 
 Dengan mengacu pada hasil statistik maka perawat dengan pendidikan 
terakhir diploma akan mendapatkan reward yang lebih tinggi dibandingkan 
perawat yang baru saja bekerja dengan pendidikan terakhir ners. Karena hal 
ini terkait dengan lama kerja yang dimiliki oleh perawat – perawat senior. 
Bukan berarti pendidikan tidak berpengaruh dalam perhitungan reward yang 
akan diberikan, namun yang terlebih dahulu dilihat untuk mempertimbangkan 
jumlah reward yang akan dilihat adalah lama kerja, selanjutnya didalam 
sebuah rumah sakit juga akan mempertimbangakan dimana tempat perawat 
bekerja, sejauh mana tingkat resiko yang akan diterima oleh perawat dan 
sejauh mana tingkat emergency dalam setiap ruang perawatan. Hal tersebut 
yang akan menjadi dasar dalam menentukan reward yang akan diberikan. 
Dan sebaiknya masing – masing perawat memahami hal tersebut, sehingga 
tidak akan menimbulkan kesenjangan antar perawat.  
 

3. Kinerja terhadap intrinsic reward 
Berdasarkan uji statistik variabel kinerja hasilnya menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel kinerja dengan variabel intrinsic 
reward. Tanda positif koefisien tersebut menunjukkan hubungan yang searah. 
Hubungan yang searah tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi kinerja 
maka semakin meningkat intrinsic reward yang diberikan oleh rumah sakit.  
 Hal ini sejalan dengan teori Ivancevich (2007), dalam teorinya 
menyebutkan bahwa kinerja individu akan dievaluasi oleh tim manajemen 
yang kemudia tim manajemen tersebut akan memberikan reward kepada 
individu, reward tersebut berupa reward intrinsic maupun ekstrinsik yang 
kemudian akan menciptakan rasa puas pada masing-masing individu apabila 
reward yang diberikan sesuai dengan kinerja yang individu lakukan. 
Terkadang manajer mempertimbangkan extrinsic reward lebih banyak, 
namun, yang intrinsic juga mencolok untuk memotivasi karyawan. Reward 
psikologis dan tidak berwujud seperti pengakuan memainkan peran penting 
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dalam merangsang karyawan dan meningkatkan kinerja mereka (Deeprose, 
1994). 
 Intrinsic reward yang didalamnya memiliki subvariabel penyelesaian 
tugas, pencapaian prestasi, otonomi dan pertumbuhan pribadi kiranya penting 
diberikan sebagai reward intrinsic atas kinerja perawat. reward 
intrinsicadalah imbalan yang berasal dari pekerjaan itu sendiri. Oleh karena 
itu, karyawan menikmatinya sebagai hasil dari menyelesaikan tugas dengan 
cara yang sukses atau mendekati tujuan eksklusifnya. Oleh karena itu dengan 
memberikan reward intrinsic tersebut akan mempertebal rasa percaya diri 
perawat dalam menjalankan tugasnya. Untuk memberikan intrinsic reward 
maka manajemen dapat menggunakan berbagai macam tehnik seperti 
pengayaan pekerjaan, penambahan tanggung jawab, mengikutsertaakan 
dalam pengambilan keputusan dan usaha lain dalam meningkatkan harga diri 
seseorang dan mendorong seseorang menjadi lebih baik. 
 Karena seorang individu merasa bahwa dirinya berharga dianggap 
sebagai seseorang yang mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan dapat 
menjadi motivasi bagi dirinya sendiri. Dalam hal reward sebenarnya materi 
bukanlah hal utama untuk kepuasan seseorang setelah mampu menyelesaikan 
tugas yang diberikan, dengan ucapan terimakasih dari jajaran pimpinan hal itu 
sudah dianggap sebagai reward yang sangat besar bagi dirinya. 
 

4. Kinerja terhadap extrinsic reward 
Berdasarkan uji statistik variabel kinerja hasilnya menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel kinerja dengan variabel extrinsic 
reward. Tanda positif koefisien tersebut menunjukkan hubungan yang searah. 
Hubungan yang searah tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi kinerja 
maka semakin meningkat extrinsic reward yang diberikan oleh rumah sakit.  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan Eren dkk. (2013) yang menyatakan 
bahwa untuk mencapai sifat motivasi positif, organisasi mendistribusikan 
imbalan insentif harus tergantung pada kinerja. Tingkat maksimum kinerja 
pekerja terjadi ketika mereka merasa usaha mereka dihargai dan dikompensasi 
sepenuhnya.  
 Extrinsic reward yang diberikan berdasarkan kinerja karyawan maka hal 
tersebut akan menambah semangat karyawan dalam melakukan pekerjaan 
dengan baik. Pemberian upah berbasis kinerja mengacu pada pada jumlah 
kesulitan kerja, spesifikasi pekerjaan, dan tugas (Uen & Chien, 2004). Dengan 
adanya insentif yang berdasarkan kinerja sekiranya mampu menambah 
semangat karyawan dalam bekerja. Dan diharapkan mampu memancing 
karyawan untuk berlomba – lomba dalam melakukan pekerjaan dengan baik. 
 

5. Intrinsic reward terhadap kepuasan kerja perawat 
Berdasarkan hasil uji statistic hasil ini menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel intrinsic reward dengan variabel 
kepuasan kerja. Tanda positif koefisien menunjukkan hubungan yang searah. 
Hubungan yang searah tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi 
intrinsic reward yang didapat dari rumah sakit maka semakin meningkat 
kepuasan kerja perawat rumah sakit. 
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Penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hong et 
al., (2005) menyatakan bahwa reward intrinsik mempengaruhi pengalaman 
karyawan dan tingkat kepuasan. Reward intrinsicsangat penting untuk 
pekerjaan atau seperti keragaman, tugas dan kemandirian mereka yang hadir 
di dalam pekerjaan itu sendiri. 

Swansburg (1999) menyatakan bahwa pemberian reward berdasarkan 
kinerja didasarkan atas teori kesetaraan (Equity theory), teori harapan 
(Expectancy theory), teori hukum akibat (The law of effect) dan teori 
pemenuhan kebutuhan psikologis (Psychological fulfillment). Teori 
kesetaraan menyatakan bahwa setiap karyawan harus diperlakukan secara adil 
dan setara. Teori harapan menyatakan bahwa seseorang percaya bahwa 
apabila dia mampu mencapai tingkat kinerja tertentu maka dia akan 
memperoleh reward. Sedangkan hukum akibat menjelaskan bahwa perilaku 
akan memperoleh reward jika diulang atau dikerjakan lagi. Dengan 
diberikannya reward berdasarkan kinerja dapat memberikan dampak positif 
terhadap perilaku karyawan, dapat menimbulkan kepuasan kerja bagi 
karyawan, serta memberikan dampak positif terhadap kemampuan organisasi 
dan mampu menghasilkan pencapaian tujuan yang telah dirancang dan 
mempertahankan lebih banyak karyawan yang mampu bekerja dengan 
prestasi tinggi (Swansburg, 1999). 

Tidak hanya extrinsic reward yang diberikan kepada karyawan yang 
berupa insentif, namun perusahaan atau rumah sakit dapat memberikan 
intrinsic reward. Antara lain intrinsic reward dapat berupa penyelesaian 
tugas dan pencapaian prestasi. Apabila seseorang mampu menyelesaikan 
tugas yang diberikan dengan baik maka akan menimbulkan rasa puas di 
dalam dirinya, hal ini adalah sebuah reward bagi dirinya sendiri.  
 

6. Extrinsic reward terhadap kepuasan kerja perawat 
Berdasarkan hasil uji statistikhasil ini menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel extrinsic reward dengan variabel 
kepuasan kerja. Tanda positif koefisien menunjukkan hubungan yang searah. 
Hubungan yang searah tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi 
extrinsic reward yang didapat dari rumah sakit maka semakin meningkat 
kepuasan kerja perawat rumah sakit. 

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Shagufta et al., (2013) reward  memainkan peran penting dalam kepuasan 
karyawan. Karyawan puas ketika mereka merasa bahwa imbalan yang 
diterima dari pekerjaan mereka sesuai dengan keterampilan dan usaha mereka. 
Itu tidak semata-mata tentang jumlah uang yang terima. Karyawan puas ketika 
mereka merasa diperlakukan dengan adil dan ketika imbalan yang mereka 
terima setara dengan rekan-rekan mereka yang memiliki keterampilan yang 
sama dan mengerahkan upaya yang sama (Zeeshan, 2017). 

Dengan diberikannya extrinsic reward yang memadai bagi perawat 
maka hal tersebut mampu membuat seseorang merasa puas. Hasil 
pengumpulan data menunjukkan hasil yang kurang puas terhadap insentif dan 
status profesional yang diberikan oleh rumah sakit. Status professional erat 
kaitannya dengan pengakuan yang dapat diartikan sebagai pendapat perawat 
tentang pentingnya profesi yang di tekuninya dilihat dari aspek individu 
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perawat dan orang atau profesi lain. Jika status profesinal seseorang diakui 
maka akan memberi dampak bagi kepuasan kerja perawat. Begitu juga dengan 
insentif, perhitungan dalam pemberian insentif sebaiknya dapat terlihat oleh 
seluruh perawat dan profesi lain, sehingga tidak akan muncul kesenjangan 
antar perawat. Keterpautan jumlah nominal yang diterima meskipun hanya 
sedikit akan berdampak pada ketidakpuasan perawat. Dengan adanya 
transparansi dalam perhitungan pemberian insentif maka masing – masing 
individu akan merasa puas dengan apa yang diterima. Karena adil tidak harus 
sama rata. 
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Lampiran 15. Hasil PLS 

 

Perhitungan measurement model 

Validitas dan reliabilitas  
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Perhitungan ulang measurement model 

Validitas dan reliabilitas  
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Perhitungan measurement model (inner model) 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL REWARD. . . BERLIAN YULI SAPUTRI



141 
 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL REWARD. . . BERLIAN YULI SAPUTRI



142 
 

 

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL REWARD. . . BERLIAN YULI SAPUTRI



143 
 

 

 

Perhitungan predictive validity and effect size 
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