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ABSTRACT

Backgfound: Assossment of emplowe's job satisfadion in an organization management syslem was conducled
Friodically by Dr. Soetemo Hospital. The data can be an archive of oryanizationat value, supeNision
rcinforcement, and effoc'tive communication for the manager. Tho measuremont of employees' job satisfaclion
was peiomed through Job Descidion lndax (JOl).
Alms: The aim of the ftsearc,. was to measure job satisfaclion tewl ol the emploloe al Dr. Soetomo Hoslilal.
Method: The population of lhis study was 4U7 employees al Dr. Soetomo Hospilal, but only 413 were laken as
the samples. The sample was caldJlated by Slovin fomula. This sample size was taken based on Fopoiional
numbet of prcfession and deqdment at Dr. Soetomo flospital.
Re5ul&j Most of the employees gave good assessmerf o, Job Desciption lndex (JD\ indicators among othe/s
wrlich indude job in general (78.9o/o), pay (59.1%), oppftunities for promotion (6t.3%), supervisbn e4.6%),
@ple in Wsent job (73.6%) and work in Presenl Job (72.9%). ff JDI indicators ara valued as enplolf',es, job
satisfaction, it can be sai! that mos/- of employees feft safisfied about the organization's managemenl system at
Dr. Soetomo Hospilal, Sunbaya (80,6%). However, lhere v,lerc still 12.3% of employees feeting unsatisfred about
the oryanization's management system at Dr. Soetomo Suraban Hospital.
Cdtctusion: Overall, many slaffs mentioned that their income and compnsation vvere respeclively bad and very
bad. The study ptoides implications for increasing opp unities of staffs salary and carcer path such as
promotions.

Keywotds: employee's job satisfaclion, hospital, Job Description lndex

ABSTRAK

Latar Belakang: Pengukuran kepuasan karyewan pada sistem pengelolaan organisasi merupakan kegialan rutin
di RSUD or. Soetomo Surabaya. Hal ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi manaier tentang nilai
pengelolaan organisasi, memperkual supeMsi dan elisiensi komunikasi. Pengukuran tingkat kepuasan karyawan
dilakukan melaluiJob &scription lndex (JOl).
Tujuan: Tujuan peneliiian adalah rnenilai tingkat kepuasan karyawan pada sistem pengelolaan organisasi.
Metode: Populasi penelitian adalah karyawan di RSUD Dr. soetomo surabaya tahun 2017 sejumlih 4347
orang.Sampel dihitung rnenggunakan rumus Slovin menghasilkan sejumlah 413 karyawan. Jumlah sampel tiap
instalasi alau bidang/ bagian dihitung berdasarkan pmporsijumlah karyawan dan jenis profesi yang ada di setiap
inslalasi atau bidang/ bagian.
Hasil: Sebagian besar karyawan memberikan penilaian baik pada indikator Job Desciption /rdex (JDl), anlara
lain: Gambaran Umum Kondisi Pekerjaan f/8,9%); Pendapatan dan Kompensasi yang Diterima (59,1%);
Peluang Naik Jabatan (67,3%); Kualitas SupeMsi (74,6%); Oukungan Rekan Kerja Satu Unit (73,6%); dan
Kondisi Pekeriaan Saat lni (72,9%). Jika hasil penilaian ke enam indikator JOI disimputkan iebagii nitai
kepuasan karyawan, rnaka sebagian besar karyauran menyatakan puas pada sistem pengslolaan organisasi di
RSUD Dr Soetomo Surabaya (80,6%). Namun rnasih lerdapal 12,3% karyawan menyatakan tidak puas pada
sistem pengelolaan organisasi di RSUD Or. Soetorno Surabaya.
XesimPulan: Pada dasamya, banyak karyawan yang menilai bahwa pendapatan dan kompensasi yang diterirna
butuk dan sangat buruk. Penelitian ini memberikan implikasi untuk meningkatkan p€luang gaji stat dan peluang
untuk jalur karier seperti promosi.

Kata kunci: JoD Desdidion lndex, kepuasan kerja karya$an, rumah sakit
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Kepuasan karyawan merupakan salah satu
indiketor dalam penilaian akreditasi berdasarkan
standar akr€ditasi SMRS 2018. Secara khusus
pada salah satu standar dalam bab Peningkatan
Mulu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dijelaskan
bahwa lndikator kunci untuk mengevaluasi pmses,
struktur dan outcorne alau hasil yang akan
diterapkan di rumah sakit dalam €ngka
meningkatkan mutu dan keselarnatan pasien, pedu
ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Selain itu,
Hoboubi et al., (2017) menyatakan bahlla
organisasi modem rnempertimbangkan kepuasan
kerja karyawannya sebagai masalah penting di
terpat kerja. Karena kepuasan karyawan
merupakan hal penting yang rnempengaruhi
produkiivitas

Kepuasan karyawen terhadap pekerjaan
merupakan salah satu penelitian yang berkaitan
dengan Sumber Oaya Maousaa (Nemrnaniwar and
Deshpande, 2016). Malhis dan Jackson (2010)
menjelaskan bahwa kepuasan kerja merupakan
sualu kondisi emosaonal seseorang dirnana
merupakah hasil penilaian dari pengalaman kerja
mereka. Lebih iauh lagi, Haboubi (2017)
bependapat bahwa pengertian dari kepuasan kerja
adalah orieniasi afektif yang dimiliki oleh karyawan
terhadap pekerjaannya. Oapal dikatakan bahwa
kepuasan kerja adalah perasaan menyeluruh
karyawan terkait pekerjaan alau tatanan terkait
sikap lentang beberapa aspek dari pekerjaan.
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
kepuasan kerja menurul lversonn den Deery dalam
Santi (2016) antara lain imbalan, dukungan atasar,
peluang promosi, dukungan rekan kerja, beban
kerja, dan hal lain yang be aitan dengan pekerjaan
seperti ambiguitas peran, rutinitas, dan
Pngambangan karir.

Jika seseorang rnerasa puas dengan
pekerjaannya, mereka akan bekerja lebih gial
(Arocas and Morley, 2015). Sebatiknya,
ketidakpuasan seseoErng lerhadap pekerjaannya
tedadi ketika mer€ka tidak mencapai target alau
harapan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh,
seorang karya\ an berharap tempat kerjanya bersih
dan aman. Karya$/an lersebut akan merasa tidak
puas kelika tempat kerianya kotor dan berbahaya.
Seorang karyarr/an yang tidak puas akan
mengalami penurunan komitrnen organisasi,
meningkatnya perilaku rnencari pekerjaan lain dan
keingioan unluk meninggalkan organisasi (fumover
intention).

Salah satu instansi pemerintah Jawa Timur
yang bergerak di bidang sektor publik dan jasa
kesehatran adalah RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
Kegiatan usaha rumah sakit umum daerah beIsifat
sosial dan ekonomi.Tugas dari pelayanan
kesehatan adalah memberikan pelayanan terbaik
bagi rnasyarakal. Pertanggungiawaban secaftl
keuangan dan non-keuangan juga harus diberikan
pertanggungiawabannya kepada pemerintah dan
rEsyarakal sebagai pengguna jasa. Dengan
demikian, penilaian kepuasan karyawan perlu
dilakukan karena penilaian lersebut rnenyediakan
informasi bagi manajer tentang kesehatan
organisasi serta memperkuat supervisi dan efisiensi
komunikasi. Pada sisi organisasi pengukuran
kepuasan karya\./en dapat berfungsi sebagai alat
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evaluasi kebutuhan pelatihan, membanti rnengelola
tum over dan absenteisme. Delam skala yang lebih
besar, p€ngukuran kepuasan karyawsn dapal
menjadi alat evaluasi terhadap kesepahaman
karyaw8n terhadap tujuan organisasi.

Beberapa indikator kepuasan atau
ketidakpuasan meflurui Ruvendi (2005) antara lain :

a) Jumlah kehadiran dan kemangkiran pegawEi di
suatu organisasi; b) Peresaan senang alau lidak
senang dalam upaya melaksanakan/
menyelesaikan pekerjaan; c) Perasaan adil alau
tidak adil dalam rnenerirna imbalan; d) Suka atau
fidak suka dengan jabatan yang dipangku saat ini;
e) Menolak pekeriaan atau nEnerima dengan
penuh tanggung jawab; f) Tingkat motivasi
karyawan yang terlihat perilaku upaya
menyelesaikan pekerjaan; g) Reaksi positif atau
negatif terhadap kebijakan organisasi; h) Unjuk rasa
atau perilaku deslruktif lainnya.

Pengukuran lingkat kepuasan karyawan
dapat dilakukan rnelalui beberapa rnetode salah
satunya melalui penggunaan Job tusciption lndex
(JDl). Job Oescdpthn lndex (JDI) merupakan
instrumen yang paling velid unluk mengukur
kepuasan keria. Job Desciption ,ndex (JDl) ini
lerdiri dari 5 fakior antara lain job in genenl,
kepuasan karyawan pada perilaku aiasan, gaji,
kepuasan karyawan pada rekan kerja dan
kesempatan pmmosi (Tasios and Giannouli, 2017).
Hasil penelitian lain yaitu menurut Smith, Kendall, &
Hullin pada tahun 1969 dalam Vvidyastuti (2008),
pengukuran kepuasan keria berdasarkan JDI dilihat
dari 5 faklor penenlu kepuasan keria, yaiiu
kepuasan terhadap penggajian, promosi, pekerjaan
itu sediri, hubungan rekan, dan pengawasan/
supevisi.

Namun dalam penelilian ini JDI yang
digunakan merupakan The Job Desci{ive lndex
dari Bow{ing Green Stale University tehun 2009
karena taktor yang dinilai lebih lengkap dan lebih up
,o dale. lndeks lersebul mengukur tingkal kepuasan
karyawan pada 6 aspek pekerjaan yaitu 1)
Gambaran Umum Kondisi Pekedaan (Job ,h
Ganeralt, 2') Pendapatan dan Kompensasi yang
Diterima (Pay); 3) Peluang Naik Jabatan
(Oppoftunities for Promotbn')i 4) Kualitas Supervisi
(Sope/y.sior); 5) Rekan Keria Satu Unit (Feode h
Present Job); dan 6) Kondisi Pekeriaan Saat lni
(Wo* on Prcsent Jobl. Penelitian ini beriujuan
untuk rnenilai tingkat kepuasan kerja karya\ /an di
RSUD Dr. Soetomo Surabaya berdasarkan Job
Desciption lndex (JOI).

METODE

Survei ini merupakan survei observasional.
Berdasarkan waktu dan pengumpulan data,
rancang bangun survei ini adalah cross sectioaal
dimana variabel survei hanya diukur sekali saia.
Populasi penelitian ini adalah karyawan di RSUD
Dr. Soetorno Surabaya pada tahun 2017 sejumlah
4347 otang. Terdapat kriteria inklusi dari sampet
penelitian yaitu karya\,rien yang beBedia rnenjadi
responden penelitian dan minimal telah bekerja
minimal 6 bulan di RSUD Dr. Soetofiio Surabaya.
Karya\lan yang dimaksud dalam penelitian ini
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adalah karyau/an dari medis maupun non medis di
RSUD Or. Soetorno Surabaya.

Selanjutnya dilakukan penghitungan lolal
sampel dilakukan dengan menggunakan acuan
rumus Slovin dan dipemloh hasil sebesar 413
karyawan yang tersebar di seluruh instalasi alau
bidang/ bagian di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
Terdapat 34 instalasi dan 11 bidang/ bagian di
RSUD Dr. Soetomo Surabaya.Setelah diperileh
besar sampel, selanjutnya dilakukan penentuan
besar sampel pada masing-masing instalasi atau
tidang/ bagian di RSUD Dr. So€lomo Surabaya.
Cara penghitungan besar sampel pada masing-
masing instelasi atau bidang/ bagian dilakukan
dengan berdasarkan proporsi iumlah karyawan dan
jenis profesi yang ada di masingrnasing instalasi
atau bidang/ bagian. Pengambilan data survei
dilakukan dengan wa$/ancara.

Variabel dalam penelitian ini adalah indikator
dalam Job tusciption lndex (JDI) anlara lain: 1)
gambaran umum kondisi pekeiaen (job in generat);
2) pendapatan dan kompensasi yang diterima (par;
3) peluang naik jabatan (op@ftunities for
gomotion), 4) kualitas supeMsi (supervlSrbr); 5)
rekan keria salu unil (tnople in prcsertlbb)i dan 6)
kondisi pekerjaan saat ini (u/or,( on Wsent job).
Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif
unluk rnelihal dislribusi tingkat kepuasan karyawan
terhadap sistem pengelolaan organisasi di RSUD
Dr. Soetomo Surabaya. Selain itu pengalaman tidak
menyenangkan dan harapan karyawan.iuga akan
dianalisis menggunakan analsisi deskriplif.

Dalam penelitian ini tidak diielaskan korelasi
karakteristik karyawan dengan kepuasan karya\,!.an.
Karena tuiuan awal dari studi ini adalah untuk
melihat gambaran karakieristik responden sec{rnr
deskdptif tanpa melakukan analisis uji bivariat
maupun multivariat. Selain itu karakteristik
responden merupakan hal yang sulit untuk
diinlervensi, dengan demikian penelitian ini akan
berfokus pada intervensi variabel lain yang tidak
melekal pada diri karyawan (seperti karakteristik
karyawan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian lenlang penilaian kepuasan
karyawan pada sistem pengelolaan oEanisasi di
RSUO Dr. Soetomo Surabaya di.ielaskan dalam sub
bab di bawtsh ini

Karlawan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya
Karakteristik responden yang dianalisis

antara lain karakteristik responden bedasarkan
usia, jenis kelamin, statJs kepegarvaian, lama kerja,
dan profesi. Berdasarkan usia dapat disimpulkan
beh$ra seluruh kategori usia terwakili dalam Survei
Kepuasan Karyawan terhadap Sislem Pengelolaan
Organisesi di RSUD Dr. Soetofiio Surabaya.
Responden terbanyak adalah kelompok usia 26-35
tahun yaitu sebesar 33,4%. Sedangkan jumlah
responden paling sedikit adalah responden pada
kelompok umur 17-25 tahun yailu sebesar 5,3%.

Selain usia, jenis kelamin iuga merupakan
sahh salu karakleristik responden yang diukur
dalam Survei Kepuasan Karyawan terhadap Sistem
Pengelolaan Organisasi di RSUO Dr. Soetomo
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Surabaya. Hasil menunjukkan bah\ra perbandingan
antara pasien laki-laki dan perempuan cukup
banyak yaitu 37%. Responden dengan jenis
kelamin perempuan lebih banyak (68,5%) dan pada
responden laki-laki (31,5%). Selanjulnya,
berdasarkan slatus kepegawaian responden
terbanyak adalah rsponden dengan status Pegawai
Negeri Sipil (62%). Sebanyak 38% responden
memiliki slatus pegawai BLUD.

Karakieristik responden berdasarkan lama
ketia di rumah sakit menuniukkan bahwa sebesar
44,6% responden memiliki larna kerja kurang dari
10 tahun. Sedangkan responden dengan larna kerja
lebih dari 30 lahun merupakan responden dengan
persentase paling sedikit yaitu 13,6%. Selaniutnya,
berdasarkan profesi responden terbanyak sdalah
responden dengan profesi tenaga
keperawatan/kebidanan (35,6%). Sedangkan
responden yang paling sedikit adalah berpofesi
sebagai pejabat struktural yaitu 0,2%.

Dalam penelitian ini tidak dijelaskan korelasi
karakteristik karyawan dengan kepuasan karya\ryan.
Karena tujuan awal dari studi ini adalah unluk
melihat gambaran karakteristik responden secaftt
deskriptif lanpa melakukan analisis uji biva.iat
maupun multivarial. Selain itu karakteristik
responden merupakan hal yang sulit untuk
diintervensi, dengan domikian penelitian ini akan
berfokus pada intervensi variabel lain yang lidak
melekat pada diri karyawan (seperti karakteristik
karyau/an).

Penilaian Tingkat Kepuasan Karlawan brhadap
Sistem Pengelolaan Organisasi berdasarkan
lndikator Job Dasc dftion lodx lJDll

Setaap organisasi baik swasia rnaupun
pemedntah akan selalu berupaya untuk
meneiapkan dan mencapai luiuan jangka panjang
yaitu mengembangkan organisasi. Salah satu
bentuk berkembangnya sebuah organisasi adalah
dengan rneningkatnye penghasilan, yang akan
diikuti juga oleh peningkatan kesejahteraan para
karyav/an.

Seringkali pelaksanaan aktivitas dalam
mencapai lujuan yang telah ditetapkan oleh
organisasi, skan terjadi beberapa kendala. Salah
satunya adalah kelidakpuasan kerja dari karyawan.
Hal ini dapat berpengaruh pada kineria karyawtsn
maupun kineda organisasi secara keseluruhan.

Penilaian tingkat kepuasan karyawan pada
sislem pengelolaan organisasi di RSUD Or.
Soetomo Surabaya dilakukan menggunakan
indikator Job Des iption /rdex (JDl). Dalam
penelitian ini yang dimaksud dengan Job
Description /rdex (JDl) adalah sualu kuesioner
yang berfungsi sebagai alat unluk mengukur
kepuasan kerja. Job Description lndex (JDl) telah
banyak dikenal dan diterjemahkan ke dalam
berbagai bahasa(Wdyastuti, 2008). Job Desci dion
/ndex (JDl) perlama kali dibuat lebih dari 20 tahun
yang lalu dan seiak itu digunakan secara luas
sebagai alal pengukuran kepuasan kerja. JoD
Desqiption /ndex (JOl) rnenjadi dikenal luas karens
di dalamnya terdapat pengukuran yang lengkap dan
formal yang ringkas.

Gambaran Umum Kondisi Pekerjaan
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Job in General (Gambaran umum kondisi
pekerjaan) menggambarkan lingkungan kerja dalam
sualu organisasi, kondisi tempat bekerja, fasilitas
kerja yang didapatkan oleh karyawan. Job ln
gEnera, dap8t juga diartikan sebagai pekerjaan itu
sendlri, yaitu isi pekerjaan yang dilakukan
seseorang apakah memiliki elemen yang
memuaskan(Simanjuntak, 2017). Job in General
dibuat untuk melengkapi JDI dan berhubungan
dengan emosi jangka panjang yang didesain untuk
menilai kepuasan secara umum. Job in Genenl
terdiri dari penilian pertanyaan yang rnemiliki
reliabilitas tinggi sebagai prediktor perilaku (Tasios
and Giannouli, 2017).

Pendapatrn dan Kompensasi yang Diterima
Pay (Pendapatan dan kompensasi yang

diterima) dapat diartikan sebagai kondisi harapa
&n kebijakan upah yang diterima oleh karyawan
suatu organisasi. Pendapalan dan kompensasi
dapat dianalogikan sebagai imbalan yailu sesuatu
yang dibedkan dan diberikan oleh organisasi
kepada karyawan atas jasa yang telah diberikan
dan kesediaan karyawan untuk menyelesaikan
pekeriaannya.

lmbalan dapat dibagi meniadi dua jenis yaitu
ekstrinsik dan intrinsik. lmbalan ekstrinsik
merupakan imbalan yang berasal dari luar
karyarnan seperli gaji, tuniangan, status, pengakuan
dan promosi. Sedangkan imbalan intrinsik dapat
diartikan sebagai imbalan yang bersumber dari
dalam diri karya$an itu sendiri. Contoh dari imbalan
inlrinsik adalah kemampuan penyelesaikan tugas,
prestasi, olonomi, dan perkembangan kemampuan
pnbadil skil) .

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih
fokus, pay (p€ndapatan dan kompensasi yang
diterima) yang dimaksud dalam penelitian ini
difokuskan pada imbalan ekstrinsik terutama
imbalan yang berbentuk uang seporti gaji,
tunjangan dan lain-lain. Gaji dapat diartikan sebagai
iumlah bayaran yeng diterima oleh karyawan
sebagai akibat dari pelaksanaan keda. Menurut
Santi (20'16) dijelaskan bahwa faktor imbalan
diprediksi memiliki dampak positif terhadap
kepuasan kerja. Untuk menjamin keberlangungan
hidup, suatu organisasi menyediakan sistem
imbalan dengan tujuan dapat mernolivasi karyawan
dan membuat mereka letap bekerja dalam
organisasi. Ketika pendapatan yang diterima
karyawan dari organisasi dianggap sama alau lebih
besar dibanding dengan kontribusi yang mereka
berikan, seorang karyawan akan rn€muluskan untuk
tetap $nggal dan rnengabdi pada organisasi
tersebut (Hilton, 2015). Dengan demikian,
pendapalan dan kompensasi yang diterima oleh
karyawan perlu ditelili untuk mengetahui kepuasan
karyawan.

Peluang Mik Jabatan
Oppottunities lor Promotion (peluang naik

jabatan) menggambarkan kesempatan karyawan
dalam memperoleh perlumbuhan karir di tempat
keia. Peluang naik .iabalan iuga dapal dikatakan
sebagai promosi. Promosi rnerupaka kemungkinan
karyawan untuk dapal berkembang melalui
kenaiksn jabatan yang diberikan oleh suatu
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organisasi (Simaniuntak, 2017). Penilaian besar
peluang unluk naik iabalan dapat dilakukan oleh
seorang karya\ /an. Selain itu penilaian peluang naik
jabatan dapat dilihat dari aspek keterbukaan dalam
menenlukan siapa yang layak memperoleh
kesempatan pmmosi. Besamya peluang kenaikan
jabatan ini dapal mempengaruhi tingkal kepuasan
kerja karyawan.

Kualitas Supervisi
Keadilan atasan dalam mempedakukan

stafnya, memberikan penghargaan maupun
bimbingan kepada karyalvan disebut sebagai
kualitas supeMsi (superyision). Selaniutnya, ang
dimaksud dengan atasan adalah orang yang
senanliasa memberi pentunjuk maupun perintah
terkait pelaksanaan keda kepada para karawan.
Cara yang digunakan atasan dalam membimbing
alau memberikan perintah dapat disimpulkan
ssbagaa perilaku yang tidak menyenangkan alau
menyenangkan bagi karyawan. Pedlaku
menyenangkan maupun tidak menyenangkan dari
atasan lersebut dapat mempngaruhi kepuasan
kerja karyawan.

Rekan Kerja Satu Unit
People in pesent hb (rekan kerja satu unit

diartikan sebagai leman-teman dari karyawan yang
senantiasa berint6raksi dalam melaksanakan
pekedaannya. Penilaian rekan kerja satu unit dapal
menggambarkan kualitas hubungan inlerpersonal
antar rekan kerja satu unit. Hubungan inlerpersonal
dapat bersitat sosial maupun teknikal (yang
bortrubungan dengan pekerjaan). Seseorang dapat
merasakan rekan kerjanya sangat menyenangkan
jika memiliki hubungan interpersonal baik, namun
sebaliknya jika memiliki hubungan interpoBonal
yang kurang baik seorang karyawan akan merasa
rekan kerjanya tidak menyenangkan.

Kondisi Pekerjaan Saat lni
Wo* on ptesent job (kondisi pekerjaan saat

ini) berkaitan dengan kompetensi karyawan.
Seorang karya\,\an dapal merasakan ketidakpuasan
kerja dikarenakan isi dari pekerjaan itu sendiri.
Sebagai contoh, jika seorang karyawan rnemilaki
kepribedian tidak menyukai berhadapan dengan
orang banyak namun diberikan jabalan pada Nblic
rel ation dan bertaoggun giawab untuk berhubun gan
dengan banyak orang maka karyawan tersebut
akan merasa tidak puas dengan pek€rjhaannya
saat ini. Contoh lainnya adalah jika seseorang tidak
suka dengan pekerjaan yang berhubungan dengan
angka ditempalkan pada bagian anggaran atru
perencanaan keuangan, tentu saja hal itu dapal
menyebabkan kelidakpuasan kerja karyawan
(Ruvendi,2005).

Tabel 1 menunjukkan hasil penilaian
karya\,En pada indikalor kepuasan berdasarkan JDI
di RSUD Dr. Soetonm Surabaya. Berdasarkan
Tabel 1, dapal dilihat bahwa sebagian besar
karyawan berpendapat gambaran umum kondisi
pekeriaan (roD in genenl) adalah baik (78,9%).
Hanya sedikit responden yang menyatakan
gambs€n umum kondisi pekeriaan di RSUO Dr.
Soetomo sangat buruk (0,5%). Selain itu, pada
indikalor pendapatan dan kompensasi yang diterima
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(pay) sebagian besar karyauan memberi penilaian
baik (59,'l%). Namun rnasih ada sebesar 36,5%
karyawen yang menilai pendapatan dan
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kompensasi yang dite"ma lpayp buruk dan sangat
buruk

Tabe1 l Has‖  Pen‖alan Karya“ an pada indikator」 οb Desc″ /j●● lrdex(JDI)di RSUD Or Soetomo Sulも aya
Tahun 2017

Gambaran   pendapattn  。.hl.ぃ _卜 1● :レ                 Dukungan     KondisIPe:uang Naik
Kua:itas

SupervisI

(Supen″ sj●″)

Rekan Kerla   pekerJaan
satu unit     saat:ni

(P●●preゎ   rW・浩o・
peserf     Peser

Hal ini periu meniadi perhatian mengingal
pendapatan dan kompensasi yang diterima
merupakan salah satu indikalor yang dapat
berpengaruh pada penilaian kepuasan karyav/an.
Menurut persepsi karyawan, banyak faktor yang
dapst fi€mpengaruhi ketidakpuasan karyawan
dalam melaksanakan pekerjaan. Salah satunya
adalah sistem imbalan yang dianggap tidak adil.
Selisp karyawan akan senanliasa rnembandingkan
hasil kerianya dengan pendapatan yang diterima.
Jika pendapatan yang diterima tidak sesuai dengan
hasil keria, karyawan tersebut akan merasa tidak
puas. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
kineria karyawan di pelayanan kesehatan adalah
kebrakan pendapatan dan kompensasi yang
diberikan kepada karyawan (Platis, Reklitis and
Zrneras, 2015).

Kineria karyau/an di pelayanan kesehatan
merupakan suatu tantangan yang paling mendasar.
Alasannya adslah bahwa kinerja dilihat sebagai
sebuah fenomena terkait erat dengan aspek
efektivitas, pengelahuan dan kualitas manajemen,
pemtiayaan dan pengembangan organisasi.
Kiusus untuk masalah kinerja dokter dan perawat,
berkailan erai dengan keselamatan pasien. Dalam
penelitiannya, Fitria dan Sawitri (2017) dijelaskan
bahwa perawat masih memiliki tingkat kepuasan
kerja dengan kategori cukup rendah.

Hasil analisis WHO (2013) di beberapa
negaE Asia, termasuk Indonesia juga menunjukkan
bahwa perawat masih memiliki lingkungan kerja
yang belum optimal. Sebagai contoh, perawat
masih memiliki pendapalan perawatan rendah.
Hasil penelitian yang dilakukan disebuah rumah
sakit di Jawa Tengah menunjukkan bahura tingkat
kepuasan kerja p6ra\at rendah karena mereka
merasa pengahergaan yang diberikan masih
r6ndah. Penghargaan yang dimaksud bukan hanya
terkait dengan gaji atau upah yang diterima, namun
juge dalam bentuk pujian dari kepala ruang. Saat
peaawat mendapatkan pujian dari atasan mereka
akan memiliki motivasi kerja yang o./kup rendah

Penilaian Kepuasan Karyawan...

17,7

(Filria dan Sawitri, 20'17). Pendapatan dan
kompensasi dianggap sebagai balas jasa yang
diberikan organisasi kepada karyattian.
Penghargaan bukan sekedar hak dan kewaiiban,
namun yang terpenting adalah daya domng dan
semangai yang diberikan oleh organisasi kepada
karyawan untuk bekerja. Faktor kepuasan kerja
dimana salah satunya adalah gaji, memiliki
hubungan positifdengan kepuasan kerja pera\ /al.

Banyaknya karyawan menyatakan bahwa
pendapalan dan kompensasi di RSUD Dr. Soetomo
Surabaya masih buruk dan sangal buruk,
dikhawatirkan dapal menimbulkan dampak buruk
seperti menurunnya kinerja karyawan sehingga
akan berdampak pada kualitas layanan rumah sakit.
Dengan demikian kebijakan kebijakan terkait
pendapatan dan kompensasi di RSUD Dr. Soeiorno
Surabaya periu untuk lebih diperhatikan.

Cara yang dapat dilakukan oleh suatu
organisasi untuk memberi motivasi kepada
karyawannya adalah dengan memberikan insentif.
Beberapa p€nelitian rnenunjukkan bahva
pemberian insentif menjadi salah salu upaya untuk
meningkalkan kualilas kerja karyawan, karena
insentif dapat rnemenuhi kebutuhan karya\,\En.
Sebagai contoh, jika kebutuhan dokler dan pera\,vet
dipenuhi oleh organisasi (baik kebutuhan materi
maupun non materi), mereka akan senantiasa
bekerja lebih giat dan semangat sesuai dengan
harapan rumah sakit. Dengan demikian insentit
merupakan sesualu yang merangsang minat untuk
bekerja (Zenah, 2014).

Pada penelitian inijuga ditanyakan informasi
mengenai penilaian karyawan pada peluang naik
jabalen (opryftunities for promotion). Tabel 1 .

menuniukkan bahwa sebagian besar (67,3%)
karyawan di RSUD Dr Soetomo Surabaya rnenilai
bahv\ra peluang promosi saat bekerja di RSUD Dr
Soetomo Surabaya besar. Namun masih tedapat
sebanyek 24o/o responden menyatakan peluang
promosi adalah kecil dan sangat kecil. Hal ini iuga
pedu mendapat perhatian mengingat cukup banyak

184 Rochmah; Santii Endaryanto; Rooita



UIAKI
'.a.iil i,'illil;ll ;'l

responden yang menyatakan peluang promosi
adalah kecil dan sangal kecil.

Oisamping pendapalan dan kompensasi
yang diterima oleh karyawan, faktor lain yang
berpengaruh terhadap kepuasan kerja karya\/an
adalah sislem karir. Dalam suatu organisasi perlu
adanya kejelasan sistem karir, karena
ketidakielasan sistem karir dalam suatu organisasi
akan m€niadi sumber ketidakpuasan karya,.ran
psda pekerjaannya. Promosi (pemberian
penghargaan atas p€ngalaman dan keahlian) yang
tidak dirancang dengan baik akan rnenimbulkan
sikap apaiis. Oengan demikian karyau/ian iidak mau
b€rpartisipasi dengan baik bagi masa depan
organisasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap
karyawan di dalam organisasi pasti memiliki
keinginan unluk mendapatkan kenaikan jabatan
alau pomosi pekerjaan dari organisasi. Oleh sebab
itu, promosi atau kenaikan jabalan perlu dirancang
sebaik dan seadil mungkin. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan kepuasan keria karyawan. Promosi
merupakan jenjang kenaikan jabatan karya\ an dan
dapat menimbulkan kebanggaan dan kepuasan
secara pribadi. Promosi juga merupakan harapan
ierhadap perbsikan dalam penghasilan, karena
ketika seorang karyalyan mendapatkan kenaikan
jabatan maka secara otomalis kenaikan imbalan
juga akan diperoleh.

Sistem promosi alau pengembangan karir
merupakan bagian dari mana.iemen sumber daya
manusia dan harus diperhatikan oleh setiap rumah
sakil. Kopuasan kerja memiliki huhrngan positif dan
signiikasn dengan sislem pengembangan karir
SerEkin baik sislem pengembangan karir dalam
sualu organisasi akan semakin baik pula kepuasan
karyawan pada pekerjaannya.

Fitria dan Sawitri (2017) menjelaskan bahwa
terdapat jenjang karir profesional dari karyauian
rumah sakit, salah satunya adalah profesi pera\/\iat.
Jenjang karir profesional perawat merupakan sistem
untuk rneningkatkan kinerja dan profesionalisme,
sesuai dengan bidang pekerjaan melalui
peningkatan kompelensi. Namun, pengembangan
jenjang karir pofesional yang dilerapkan di
berbagai pelayanan kesehatan masih kurang
mempeftatikan tuntutan dan kebuluhan profesi
serta belum dikaitkan dengan kompensasi aiau
sistem penghargaan. Dengan demikian rumah sakit
perlu rnenerapkan sisiem jenjang karir pofesional
perawat agar kinerje perawat semakin meningkat
dan mutu pelayanan kesehatan juga rneningkat.

Hasil penilaian indikalor kualitas supervisi
(supNision) menunjukkan sebsgian besar (74,6%)
karyawan di RSUD Dr Soetomo Surabaya menilai
bahwa kualitas supervisi saat bekerja di RSUD Dr
Soetomo Surabaya sudah baik. Namun s€besar
13,8olo responden menyatakan bah\a kualilas
supeMsi di RSUD Dr. Soelomo Surabaya masih
kurang dan sangat kurang. Seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya bahu/a kualitas supervisi
menggambarkan keadilan perlakuan yang diberikan
atasan kepada karya\ ran, pemberian penghargaan
dan bimbingan pada karyawan. Pemberian
bimbingan pada karyawan seperti dukungan
supervisor, memiliki hubungan dengan pekerjaan
mercka. Dukungan supervisor meogacu pada
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keyakinan lentang sejauh mana atasan mereka
peduli tentang reka dan menghargai kuntribusi
mereka terhadap hasil keria. Karyawan akan
melihat periakuan baik dan buruk supervisor
mereka sebagai indikasi dukungan yang diterinn
dari supervisor mereka. Dukungan supervisor
memiliki dampak pada reaksi afektif anggota tim.
Dukungan atasan diakui sebagai sumber penting
dari kepuasan karyawan. Studi empiris
menunjukkan secara ofektif bahwa evaluasi
dukungan supervisor adalah sebuah penenlu
penting dari kepuasan keriam (Pohl dan Galletta,
2O17).

Dukungsn dapat dibagi menjadi dukungan
instrumentasl dan emosional. Karyawan akan lemih
menyukai jenis dukungan terlentu daripada yang
lain tergantung pada situasinya. Supervisor
memberikan dukungan inslrumental dengan
memberikan informasi yang berhubungan dengan
pekerjaan dan umpan balik. Supervisor juga bisa
memberi karyawan saran dan dukungan ernosional
untuk membantu mereka mengatur emosi.
Oukungan ernosional ditunjukkan dalam bentuk
simpaii, perhatian, kenyamanan dan dorongan.
Pata karyawan yang menerima dukungan
emosional dari supervisor memiliki kesesuaian
tujuan dan kemampuan yang tinggi. Seseorang
yang rnemiliki konkordan/ kecocokan dengen
dukungan atasan, akan merasa lebih puas pada
pekerjaannya. Dengan demikian dukungan
emosional supervisor beehubugan positif dengan
kepuasen kerja (Pohl dan Galletta, 2017).

Mungkin penting jugE untuk merefleksikan
intervensi kebrakan yang ditujukan untuk
meningkatkan dukunggn emosional supervisor pada
level tim di RSUD Dr. Soetomo Surabeya. PeGepsi
bersama team member tentang dukungan
emosional dari supervisor akan menenlukan
antentitas hubungan kerja sama dan kepuasan kerja.
Cara yang dapat dilakukan untuk rneningkatkan
dukungan supervisor adalah dengan memberikan
training pada supervisor yang dapat meningkatkan
kemampuan komunikasi antara karyawan dan
supervisor. Meskipun dukungan emosional
supervisor adalah faktor penyebab yang kuat,
kegunaannya juga khusus unluk kelompok lertenlu.

Selanjutnya, hasil pada indikator dukungan
rekan kerja satu unit (people in present job)
menunjukkan sebagian besar 03,6%) karyawan di
RSUD Or Soetomo Surabayamenilai bahwa rekan
keria dalam satu unit rnendukung kinerjanya.
Namun sebesar 8,7% responden menyalakan rekan
kerja satu unii tidak mendukung dalam melakukan
pekerjaan.Hubungan keria karyawan dengan rekan
kerjanyaberdampak positif pada kepuasan kerja,
karena hubungan keria dapat rnengisi kebutuhan
akan interaksi sosial. Rekan kerja yang baik dan
mendukung sebagai wriud dari interaksi
interpersonal dapat meningkatkan kepuasan kerja
karyawan. Selain rekan kerja hubungan dengan
atasan juga menjadi faktor utama kepuasan kerja.

Cara komunikasi manajer lini pedama
dengan karyawan diba\,vahnya dapat
mempengaruhi kepuasan karyawan. Biasanya
manaier lini pertama mempunyai pengaruh yang
lebih besar dibanding level mana.ier lainnya, karena
mereka yang langsung berhubungan dengan
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rnelaksanakan tugasnya. Tabel 2. Penilaian Kepuasan Karyawen Secara
Kepuasan karyawan dapat rneningkal bila manajer
lini perlama bersifat ramah dan dapat memahami
kondisi karya\ /an. Selain itu pemberian puiian untuk
kineria yang baik, mendengarkan pendapat
karyawan dan rnenunjukan suatu minat pribadi
mereka juga akan berdampak positif pada
kepuasan kerja.

Oengan demikian, .jelas bahwa hubungan
interpersonal anlara pegawai dan penyelianya
terutama manager lini pertama sangat pentino.Oleh
karena itu rnanajer dapal menciptakan suasana
yang mampu rnencerminkan penghargaan positif
terhadap karyawan, mendorcng komunikasi
terbuka, rnengekui preslasi serla mendomng
perlumbuhan dan produktivitas sehingga dapai
menghasilkan kepuasan (Fitria dan Sawitri, 2017).

Pada indikator Kondisi pekerjaan Saal lni
W* on Prcsent Job) sebagian besar (72,9olo)
karyawan di RSUD Dr Soetomo Surabaya menilai
bahwa pekerjaannya saat ini di RSUD Oi Soetorno
Surabaya baik. Namun sebesar 19,4% responden
menyalakan bahwa kondisipekedaan saat ini masih
buruk.Dalam penetitian ini. yang dimaksud dengan
kondisi pekerjaan saat ini (wolk on fiesent job)
adalah karakleristik pekerjaan. Karakteistii
pekerjaan adatah sifat dari tugas yang metiputi
Enggung Jawab, macrm tugas dan tingkat
Kepuasan yang diperoleh karya\./an dari pekerjaan
ilu sendiri

. Jenis pekerjaan yang pada dasamya rnampu
mernberikan kepuasan akan lebih memotivisi
karyawan daripada jenis pekerjaan yang tidak
memuaskan. Satah satu aspek inllmal ing;arp,
memuaskan karyawan adalah ka;kterisik
pekerjaan. Karakteristik pekeriaan merupakan
aspek internal. dari suatu pekerjain yang rnengacu
p-ad€ isi dan kondisi dari pekerjaan yang meiiputi
ranggung Ja\ /ab, macam tugas dan tingkat
r(epuasan yang diperoteh dari pekedaan itu se;diri
(Sugeng dan Ambonrngtyas. 2017).

, .. Berdasarkan beberapa definisi lentang
karakteristik pekerjaan sebagaimana diuraikan d]elas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
kerakt€ristik pekerjaan adalah sifat yang berbeda
antara jenis pekerjaan yang satu Oen-gan yant
lainnya yang bersifat khusus merupakan iniipekerjaan yang berisikan sifat_sif;t tugas.
Berdasarkan hasil penilaian ke enam rndikator
oaram JoD Desdiption /ndex (JDt) torsebut,
::i-ili.rtny". dilakukan pengolahan data sebagai
:::'l ry!]t""n kepuasan karyawan secaIa kompo-sirpada sistem pengetolaan organisasi di RSUE, Dr.Soetomo Surabaya. Tabel 2 menuniukkan hasilpenilaian kepuasan karyawEn.

,^^ ^ ^Ir9"l 
2 ryEnunjukkan bahwa sebagian besar

(ou,b. %) karyawan di RSUD Dr Soelomo Surabaya
m-enilai bahwa.secara komposit puas terhaOipsrslem pengelolaan organisasi di RSUD D;.
soetomo Surabaya. Namun masih terdapal sebesar12,3% responden rnenyatakan tiaal'puas O-alisangat ttdak_ _pu_as pada sistem pengelolaan
organrsasi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya: Hal ini

!:.Lr- T:!,"qi perhatian karena masitr terdapar
cuKup banyak. karya\an yang tidak puas pada
srstem pengelolaan organisasi di RSUD DT.!ioetomo Surabaya.

Penjlaian Kepuasan Karyav€n ..

Hasil dalam bebeEpa penelitian
menyebutkan bahrya kepuasan karya\,ran dapat
menurunkan tumover dan absenteisrne. Dampak
akhir dari tidak adanya k8puasen kerja bagi
karyauran adalah teiadinya tumovet. Tumover
terjadi ketika karya\,van meninggalkan organisasi
dan harus diganli. Tumover merupakan masalsh
yang berdampak pada biaya (cpsr).

. Sesuai dengan pendapat Ladelsky (2014)
bahwa lumover dapat menjadi masslah bagi
organlsasi karena efek negatif yang dapat
berdampak pada organisasi. Ada biaya finansial
yang harus dikeluarkan oleh organisasi terkail
dengan tumover karyawan seperti bi8ya untuk
gqlhen dan training pegawai baru (p;rk et €f ,
2014).

- Hll ini didukung oteh hasit penetitian
Segrest, Andrews dan Hurley-Hanson (2015) bahtla
Draya yang mungkin timbul terkait dengan dampak
tumovet adelah biaya untuk rekrutmin, training,
penurunan kualitas pelayanan karena ada posi;i
yang kosong serta meningkatan kegagalan. Selain[u tedapat biaya non-finansial seperti hilangnya
produktivitas dan menurunnya kualitas pelayana-n.'

Pengalaman Tidak Meny€nangkan pemah
Dialami oleh Karyauan di hSUD- Dr. Soetomo
Surabata

Pada survei ini juga ditanyakan informasi
rnengenaj pengalaman lidak menyenangkan yang
pemah diatami saat bekerja di RSUD Dr: Soe6n;
surabaya: _Hasil rnenunjukkan bahwa sebagian
beset (79,7ok1 karyawan di RSUD Dr Soetimo
DUraoaya ttdak pemah mengalami pengalaman
yang tidak menyenangkan saat bekerja di R-SUD Drsoelomo Surabaya. Namun terdapat 20,39oresponden menyatakan pernah mengatfmi
pengalaman tidak menyenangkan di di RSUD Dr
Soetomo Surabaya.Dari karyawan yang pemah
mengatam p_engalamen tidak menyenangkan saat
bekeqa di RSUD Or. Soetomo 

'Surab;ya 
juga

ditanyakan informasi rnengenai aspet penlalairin
uoaK menyenangkan yang pemah dialami
Karyawan.

, Hasil m€nunjukkan bahr a sebagian besarl(aryawan rnengalami pengalarnan tidak
menyenangkan terkait dengan aspek KondisipeJ(eqaan. Saat lni Wotk on presenl Job)yaitu
sebesar 42,98o/o Setanjutnya pengataman'iidak
menyenangkan yang pemah dialami oleh karyawan
berkaitan. dengan pendapatan dan Kompinsasi
y_ang Ufenma berada pada peringkal kedua
(2 1.05olo). Pengalsrnan tidak rnenyena;gka n pada
aspek Rekan Keria Satu Unit e;o e 

-in pisent

Komposit pada Sistem Pengelolaan
Organisasa di RSUD Or. Soetomo

Kategori Kepuasan
」umlah
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Job) dan Gambaran Umum Kondisi Pekerjaan (Job
in Genenl) berada pada peringkat ketiga yaitu
masing-masing sebesar 14,040/0. Paling sedikit
pengalaman tidak menyenangkan yang pemah
dialami karyavvan berkaitan dengan aspek Peluang
Naik Jabatan (Oppottunities for Promolion) yaitu
sebesar 5,26yo dan Kualitas Supervisi (Supevision)
yailu sebeser 2,63%.

Hasil analisis pengalaman tidak
penyenangkan yang pemah dialami oleh karyawan
pada aspek kondisi pekerjaan saat ini (42,98%)
danpendapatan dan kompensasi yang diterirna
(21,05%) sejalan dsngan hasil pada Tabei '1. masih
cukup banyak karyawan yang menilai pendapatan
dan kompensasi yang diterima masih buruk (33,4%)
dan kondisi pekeriaan saat ini buruk (19,4%).

hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa masih cukup banyak karyau/an
yang rnenilai pendapatan dan kompensasi yang
diterima (pay) buruk dan sangat buruk. Hal ini perlu
menjadi perhalian mengingal pendapalan dan
kompensasi yang diterirna rnerupakan salah satu
indikator yang dapat berp€ogaruh pads penilaian
kepuasan karyawan. Selain ilu karyawan juga
berpendapat bahura peluang promosi adalah kecil
dan sangat kecil. Hal ini .,uga perlu mendapat
perhatjan mengingat jumlah responden yang
menyaiakan peluang pmmosi adalah kecil dan
sangat kecil cukup banyak.

Hasil penilaian kepuasan kerja secara
komposit menunjukkan bahua sebagian
besarkaryawan di RSUD Dr Soetomo Surabaya
puas terhadap sislem pengelolaan organisasi di
RSUO Dr. Soetomo Surabaya. Namun masih
terdapat karyawan menyatakan tidak puas dan
sangal tidak puas pada sistem pengetolaan
organisasi di RSUD Dr Soelomo Surabaya. Hal hi
perlu menjadi perhslian karena ketidakpuasan
karyatran dapat memberikan akibat negatif pada
organisasi.

Hasil analisis pengalaman tidak
menyenangkan yang pemah dialami oleh karyar.En
di RSUD Dr. Soelomo Surabayemenunjukkan
bah\,rra sebagian besar karyawan mengalami
pengalaman tidak menyenangkan terkait dengan
aspek Kondisi Pekeriaan Saat lni Wotu on prcsent
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Harapan Kartawan terhadap Sistem
Pengelolaan Organisa3i llang ada di RSUD Dr.
Soetomo Surabaya

Berdasarkan pengalaman tidak
menyensngkan yang pemah dialami oleh karyau/an
selama bekerja di RSUD Dr. Soetomo Surabaya,
selanjutnya diperoleh informasi tentang harapan
karyawan agar RSUD Dr Soetomo Surabaya
meniadi tempal kerja yang lebih beik. Harapan
lersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Berdasarkan tabel 3 di atas diketahui bahu/a
tedapat liga harapan dengan persentase lerbesar
untuk RSUD Dr Soetorno Surabaya. Sebagian
besar karyawan menginginkan adanya Peningkatan
pelayanan kesehalan bagi karyawan (22,6%),
Penalaan sistem manajemen (16,6%), dan
Peningkaian kualitas sarana prasarana (15,5 %).

Job) sertaPendapatan dan Kompensasi yang
Onenma (Pay) rnasih kurang. Dampak yang dapat
muncul akibat ketidakpuasan pada pekerjaan yailu
rendahnya produktivitas, rneningkatnys
kelidakhadiran karyawan, agresi (respon terhadap
frustasi, masalah dalam administrasi organisasi)
dan Tumover. Tumover leiadi ketika karyallan
meninggalkan organisasi dan harus diganti.
Tumover meu?akan masalah yang berdampak
pada biaya (cost) karena organisasi harus
mengeluarkan biaya untuk rekrutmen dan training
pegauiai baru.

Pihak RSUD Dr. Soetorno pertu untuk
memperbaiki sistem kompensasi beik monetary
maupun non-monetary rewad. Salah satu contoh
monetaty rewatd yang dapat diterapkan adalah
dengan memberikan jaminan kesehalan dimana
ketika karyauran sakit akan mendapalkan privilage
dari Rumah Sakit. Selain itu Ekomendasi lain yang
dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem
promosi. Promosi tidak selalu dikaitkan dengan
kenaikan jabatan.

Pemberian kesempalsn bagi karyawan
teladan unluk rnenjadi pimpinan suatu pekeriaan
.juga dapat dianggap sebagai promosi. Dengan
demikian karya\i/an akan senantiasa berusaha
untuk bersaing secam sehat dalam rnemberikan
kotribusi larbaik dalam memberikan pelayanan
kesehatan kepada pasien di RSUD Dr. Soelofirc
Surabaya-

SIMPULAN

Berdasarkan

Rochmah, Santi; Endaryanto; Rostta

Tabel 3. H€rapan lGrya\,r€n Agar RSUD Dr. Soelorno Surabaya Menjadi Tempat Kerra yang Lebih Baik Tahun

No. Harapan untuk RSUD Dr- Soetomo
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