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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Instalasi Rawat Inap (IRNA) Aster atau perinatologi adalah salah satu Instalasi 

Rawat Inap dari RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung, yang 

merupakan penyedia pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum. IRNA 

Aster merupakan ruang perawatan khusus bagi bayi usia 0-28 hari terutama 

dengan resiko tinggi, misalnya bayi prematur, infeksi berat, jantung, dan 

termasuk yang memerlukan tindakan pembedahan sehingga memerlukan 

penanganan yang intensif atau total care. IRNA Aster yang merupakan bagian 

dari RSUD Dr. H. Abdul Moeloek beralamat di Jln. Dr. Rivai No.6 Bandar 

Lampung 

 

4.2 Perawat 

A. Pengertian Perawat 

Menurut Kusnanto (2003), perawat adalah seseorang (seorang profesional) 

yang mempunyai kemampuan, tanggung jawab dan kewenangan 

melaksanakan pelayanan/asuhan keperawatan pada berbagai jenjang 

pelayanan keperawatan. Makgiansar (2008) mendefinisikan perawat sebagai 

orang yang memiliki kemampuan menilai masalah keperawatan, memutuskan 

dan menentukan pilihan mengenai jenis tindakan asuhan yang diperlukan.  
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Perawat adalah suatu profesi yang mempunyai fungsi autonomi yang 

didefinisikan sebagai fungsi profesional keperawatan, yaitu membantu 

mengenali dan menemukan kebutuhan pasien yang bersifat segera merupakan 

tanggung jawab perawat untuk mengetahui kebutuhan pasien dan membantu 

memenuhinya. 

 

B. Peran Perawat 

Ismani (2001) mengemukakan peran perawat adalah: 

a. Peran sebagai pelaksana, yaitu pemberi rasa nyaman, pelindung, pembela 

dan komunikator. 

b. Peran sebagai pendidik, yaitu memberi pemahaman kepada pasien atau 

klien , keluarga atau masyarakat yang ada dilingkup tanggung jawab 

tentang kesehatan dan keperawatan yang dibutuhkan. 

c. Peran sebagai pengelola, yaitu dapat mengelola asuhan keperawatan pada 

ruang lingkup tanggung jawab termasuk membuat catatan dan laporan 

pasien atau klien. 

d. Peran sebagai peneliti, yaitu mengidentifikasi masalah penelitian, 

menerangkan prinsip-prinsip dan pendekatan penelitian untuk 

meningkatkan mutu asuhan keperawatan. 
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4.3 Uraian Tugas Perawat 

1. Uraian Tugas  

a. Memelihara kebersihan ruang rawat dan lingkungannya 

- Membuang sampah pada tempatnya 

- Menggunakan alas kaki yang bersih 

- Memberitahu keluarga pasien agar tidak terlalu ramai didalam ruangan 

untuk kenyamanan pasien 

b. Menerima pasien baru sesuai prosedur 

- Pasien datang ke ruangan disertai status 

- Pasien ditempatkan dikelas yang telah disepakati 

- Perawat memperkenalkan diri 

- Diterangkan hak dan kewajiban kepada pasien dan keluarganya 

- Melaksanakan program orientasi kepada pasien ( memberitahu denah 

ruangan, letak kamar mandi, ruangan perawat dan memberitahu 

fasilitas yang tersedia serta cara penggunaannya, perawat memberitahu 

jadwal kegiatan rutin ruangan seperti waktu mandi, makan, kunjungan 

dokter dan waktu besuk ) 

c. Memelihara peralatan keperawatan dan medis 

- Memakai sarung tangan 

- Membersihkan alat dari kotoran yang melekat dibawah air kran 

mengalir 

- Dikeringkan (setelah kering dimasukkan ke sterolisator) 

d. Melakukan pengkajian keperawatan sesuai batas kewenangannya 
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- Melakukan pemeriksaan kepada pasien seperti pemeriksaan infus, 

temperature (suhu) badan, obat, makanan dll. 

e. Melatih/ membantu pasien untuk melakukan latihan gerak 

- Membantu/menemani pasien dalam melatih gerak anggota tubuh 

sesuai kondisi pasien 

f. Mengobservasi kondisi pasien 

- Menjelaskan tujuan pada keluarga 

- Mengobservasi keadaan umum penderita, kesadaran penderita, 

kelancaran jalan napas, tanda-tanda vital, kelancaran tetesan infus, 

kemudian melaporkannya kepada dokter yang menangani pasien. 

g. Melaksanakan tugas sesuai jadwal 

- Melakukan tugas rawat sesuai dengan yang telah dijadwalkan 

h. Melaksanakan serah terima tugas kepada pengganti secara lisan maupun 

tertulis 

- Menyiapkan buku catatan kondisi pasien seperti identitas pasien, 

diagnosa pasien, tindakan keperawatan yang sudah dan belum 

dilaksanakan. 

- Rencana umum dan persiapan yang perlu dilakukan selanjutnya 

misalnya operasi, pemeriksaan penunjang dll. 

- Perawat pengganti berhak bertanya kepada perawat apabila ada hal-hal 

yang belum jelas 

i. Menyiapkan pasien yang akan pulang 

- Surat izin, surat keterangan istirahat/sakit, petunjuk diet, resep obat 

untuk dirumah jika diperlukan, surat pemeriksaan ulang/ rujukan 
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j. Memberi penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarga 

- Program diet 

- Pengobatan yang perlu dilanjutkan dan cara penggunaannya 

- Cara hidup sehat seperti pengaturan istirahat, makanan yang bergizi 

sesuai dengan keadaan ekonomi. 

 

Pembagian jadwal kerja pada ruangan Aster digolongkan dalam 3 kategori  

dinas;  

- Yang pertama merupakan dinas pagi, dimana perawat bekerja selama 

6-8 jam, dari pukul 07.30 sampai 02.00 wib. 

- Kedua ialah dinas sore, dimana perawat bekerja selama  7 jam, dari 

pukul 02.00 sampai 09.00 wib. 

- Ketiga ialah dinas malam, dimana perawat bekerja selama  10 jam, 

dari pukul 09.00 sampai 07.30 wib. 

 

4.4  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan hubungan antara anggota organisasi, tugas-

tugas yang harus dijalankan oleh mereka, struktur-struktur satu sama lain 

saling bergantung, aktivitas organisasi harus direncanakan, diarahkan, 

dikendalikan demi mencapai tujuan organisasi.  
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Struktur Organisasi IRNA(Instalasi Rawat Inap) Aster RSUD Abdul Moeloek: 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Ruang Aster 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: IRNA Aster, RSUD Abdul Moeloek 2015 

Pada gambar diatas memperlihatkan pimpinan tertinggi adalah Kepala Ruangan 

yang membawahi langsung: 

1. Kepala SMF (Staf Medik Fungsional) 

2. Supervisor  

3. Administrasi  

4. Koordinator Ruangan 

5. PJ. Alat dan Bahan 

6. Ketua Tim 

7. Anggota Tim 

 

Tugas dan tanggung jawab dari  masing-masing bidang adalah: 

1. Kepala Ruangan 

a. Menentukan standar pelaksanaan kerja 

b. Memberi pengarahan kepada ketua dan anggota tim 

c. Merencanakan metode penugasan dan penjadwalan staff 

KA. SMF 

KA. 

RUANGAN 
SUPERVISOR 

ADMINISTRASI KORDINATOR 

RUANGAN 

PJ. ALAT DAN 

BARANG 

KA. TIM I KA. TIM II 

ANGGOTA TIM 1 

Perawat 12 Orang 

ANGGOTA TIM II 

Perawat 11 Orang 
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d. Merencanakan strategi pelaksanaan asuhan keperawatan 

e. Merencanakan kebutuhan logistik dan fasilitas ruangan kelolaan. 

f. Melakukan pelaporan dan pendokumentasian 

g. Merumuskan rincian tugas ketua tim dan anggota tim secara jelas 

h. Melakukan koordinasi dengan tim kesehatan lain 

 

2. Kepala SMF (Staf Medik Fungsional) 

a. Melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan, akibat penyakit, 

peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, 

penelitian dan pengembangan. 

b. Melakukan kerjasama dengan tim dan tenaga profesi terkait. 

 

3. Supervisor  

a. Mengelola, memimpin, mengarahkan, memotivasi, membina, agar anak 

buah mampu bekerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan. 

b. Pemimpin pelaksana tugas dilapangan 

c. Melaksanakan semua sistem manejerial 

d. Mewakili nama ruangan dalam berbagai interaksi social 

e. Menyampaikan kebijakan yang disampaikan oleh jabatan diatasnya kepada 

seluruh anggota 

f. Mendisiplinkan bawahan 

g. Mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahan 

h. Memberikan rencana jangka pendek untuk tugas yang telah ditetapkan 

atasannya 
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4. Administrasi  

a. Mengagendakan dan mengarsipkan surat masuk dan keluar 

b. Membantu pengelolaan kas kecil 

c. Mempersiapkan seminar/pertemuan/diskusi yang akan diselenggarakan 

d. Menyiapkan rapat-rapat 

e. Memonitor kebutuhan-kebutuhan 

f. Menangani pengiriman kartu ucapan untuk relasi 

 

5. Koordinator Ruangan 

a. Mengikuti serah terima pasien  

b. Mengidentifikasikan tingkat ketergantungan klien: gawat, transisi, dan 

persiapan pulang, bersama ketua tim. 

c. Mengidentifikasikan jumlah perawat yang dibutuhkan  

d. Merencanakan strategi pelaksanaan keperawatan 

e. Mengikuti visit dokter untuk mengetahui kondisi, patofisiologi, tindakan 

medis yang dilakukan, program pengobatan, dan mendiskusikan dengan 

dokter tentang tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien. 

f. Mengatur dan mengendalikan asuhan keperawatan 

g. Membantu membimbing peserta didik keperawatan 

h. Menjaga terwujudnya visi dan misi keperawatan dan rumah sakit. 

 

6. PJ Alat dan Bahan 

a. Merencanakan pengadaan alat dan bahan 

b. Menyusun jadwal kegiatan dan tata tertib penggunaan alat dan bahan 

c. Mengatur pengeluaran dan pemasukan/ penyimpanan alat dan bahan 
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d. Mendaftar pemakaian alat/bahan yang telah dipakai 

e. Mengintervarisir peminjaman alat dan bahan 

f. Memelihara dan memperbaiki peralatans 

 

7. Ketua Tim 

a. Membuat perencanaan berdasarkan tugas dan kewenangannya yang 

didelegasikan oleh kepala ruangan 

b. Membuat penugasan dan evaluasi kinerja anggota tim 

c. Mengetahui kondisi pasien dan dapat menilai kebutuhan pasien 

d. Mengembangkan kemampuan anggota 

e. Bersama kepala ruangan membuat rincian tugas untuk anggota sesuai 

dengan perencanaan terhadap pasien 

f. Melakukan pembagian kerja anggota tim 

 

8. Anggota Tim 

a. Menerima pembagian tugas dari ketua tim 

b. Menerima rincian tugas dari ketua tim sesuai dengan perencanaan terhadap 

pasien 

c. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua tim 

d. Menerima pasien baru 

e. Melakukan pelaporan dan pendokumentasian 

f. Menerima informasi dari ketua tim yang berhungan dengan asuhan 

keperawatan 

g. Terlibat aktif dari awal sampai dengan akhir kegiatan 

h. Dapat menerima teguran dari ketua tim apabila melakukan kesalahan 
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4.5 Analisis Deskriptif 

A. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah perawat wanita yang sudah menikah di 

Instalasi Rawat Inap (IRNA) Aster RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar 

Lampung. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 33 responden. Gambaran 

umum responden dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:  

 

1. Distribusi Responden Berdasarkan Usia  

Berdasarkan penilaian terhadap usia adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

 

Usia Jumlah 
Presentase 

(%) 

 21-30 12 36.4 

31-40 11 33.3 

41-50 10 30.3 

Total 33 100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.1 dari 33 responden yaitu perawat wanita yang sudah 

menikah di IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek, menunjukkan bahwa 12 

responden dengan presentase 36,4% berusia 21-30 tahun, 11 responden atau 

sebesar 33,3% berusia 31-40 tahun dan sebanyak 10 responden atau sebesar 

30,3% berusia 41-50 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika 

dilihat berdasarkan usia responden yang paling dominan adalah berusia 21-30 

tahun yaitu sebanyak 12 orang atau 36,4%.  
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Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mencari karyawan yang masuk 

dalam kategori usia produktif, langkah tersebut dilakukan agar mereka dapat 

bekerja dengan maksimal di rumah sakit. 

 

2. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Berdasarkan penilaian terhadap pendidikan terakhir adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 
Pendidikan 

Terakhir (PT) Jumlah 
Presentase 

(%) 

 Diploma 10 30.3 

Sarjana 23 69.7 

Total 33 100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa pendidikan diploma dimiliki oleh 10 

orang responden dengan presentase 30,3%. Kemudian responden yang 

berpendidikan sarjana merupakan pendidikan terakhir terbanyak yang dimiliki 

oleh responden yaitu berjumlah 23 orang dengan presentase 69,7%. Hal ini 

karena perawat merupakan tenaga kerja professional, dan berdasarkan Undang-

Undang Keperawatan No. 38 Tahun 2014 untuk perawat professional latar 

belakang pendidikannya ialah S1 dan Ners.  
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3. Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Berdasarkan penilaian terhadap lama bekerja adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Lama Bekerja Jumlah 
Presentase 

(%) 

 1-10 19 57.6 

11-20 6 18.2 

21-30 8 24.2 

Total 33 100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.3, dari 33 responden diketahui bahwa sebanyak 19 orang 

dengan presentase 57,6% telah bekerja selama 1-10 tahun. Kemudian 

responden yang bekerja antara 11-20 tahun berjumlah 6 orang dengan 

presentase 18,2%. Selanjutnya responden yang bekerja antara 21-30 tahun 

berjumlah 8 orang dengan presentase 24,2%. Berdasarkan hasil tersebut 

menunjukkan bahwa lama bekerja sebagian besar responden yaitu selama 1-10 

tahun dengan presentase 57,6%. Lama bekerja ini dapat menjadi ukuran 

kepuasan kerja seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Dengan lama kerja 

1-10 tahun menunjukkan bahwa selama ini perusahaan (Rumah Sakit) selalu 

memperhatikan keberadaan karyawannya selain berdasarkan pada gaji atau 

upah yang diberikan, seperti memberikan fasilitas kerja yang baik. 
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4. Distribusi Responden Berdasarkan Lama Pernikahan 

Berdasarkan penilaian terhadap lama pernikahan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Pernikahan 

 

Lama 
Pernikahan 

Jumlah 
Presentase 

(%) 

 

1-10 

11-20 

21-30 

31-40 

Total 

19 

8 

5 

1 

33 

57.6 

24.2 

15.2 

3.0 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa lama pernikahan responden antara 1-

10 tahun berjumlah 19 orang dengan presentase 57,6%, selanjutnya responden 

yang telah menikah antara 11-20 tahun berjumlah 8 orang dengan presentase 

24,2%. Kemudian responden yang telah menikah antara 21-30 tahun 

berjumlah 5 orang dengan presentase 15,2%, dan responden yang telah 

menikah antara 31-40 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 3,0%. 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki usia pernikahan antara 1-10 tahun dengan presentase 57,6%.  
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5. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Suami 

Berdasarkan penilaian terhadap pekerjaan suami adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Suami 

Pekerjaan Suami Jumlah 
Presentase

(%) 

 

PNS 

Wiraswasta 

Lain-lain 

Total 

13 

17 

2 

33 

39.4 

54.5 

6.1 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.5, dari 33 responden diketahui bahwa sebanyak 18 

responden dengan presentase 54,5% bekerja sebagai wiraswasta. Kemudian 

pekerjaan suami yang bekerja sebagai PNS berjumlah 13 orang dengan 

presentase 39,4%. Dan yang memiliki pekerjaan selain dari wiraswasta, PNS 

dan pegawai swasta berjumlah 2 orang dengan presentase 6,1%. Berdasarkan 

hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar suami responden bekerja 

sebagai wiraswasta yang berjumlah 17 orang dengan presentase 51,5%. 

Dimana sebagai seorang wiraswasta mereka memiliki jam kerja yang dapat 

mereka atur sendiri sehingga dapat membantu istri mereka dalam menjaga, 

mengawasi anak ataupun mengurus keperluan keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

6. Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anak 

Berdasarkan penilaian terhadap jumlah anak adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anak 

Jumlah Anak Jumlah Presentase 

 

1-3 

4-6 

Total 

32 

1 

33 

97.0 

3.0 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.6, dari 33 responden diketahui bahwa jumlah anak yang 

dimiliki responden terbanyak yaitu antara 1-3 orang yang berjumlah 32 orang 

dengan presentase 97,0 %. Kemudian jumlah anak antara 4-6 orang dimiliki 

oleh 1 orang dengan presentase 3,0%. Berdasarkan hal tersebut sebagian besar 

responden memiliki jumlah anak antara 1-3 orang, hal ini karena responden 

mengikuti program pemerintah dalam program KB (Keluarga Berencana) dan 

juga sebagai pencegahan adanya konflik yang terjadi kepada orangtua dan 

anak, dikarenakan kedua orang tua yang bekerja. Untuk itu 1 sampai 3 anak 

sudah cukup. 
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B. Mean, Median, Modus 

 

Tabel 4.7 Nilai Mean, Median Dan Modus Berdasarkan Variabel 

Karakteristik Pekerjaan, Konflik Peran Ganda Dan Kepuasan Kerja. 

No. Variabel Mean Median Modus 

1 Karakteristik pekerjaan  

X1.1 4,09 4 4 

X1.2 4,33 4 4 

X1.3 4,39 4 4 

X1.4 4,33 4 4 

X1.5 4,36 4 4 

X1.6 4,30 4 4 

X1.7 4,51 5 5 

X1.8 4,51 5 5 

X1.9 4,54 5 5 

X1.10 4,24 4 4 

X1 4,36 4 4 

2 Konflik Peran Ganda  

X2.1 2,42 3 3 

X2.2 2,36 2 2 

X2.3 2,36 2 2 

X2.4 2,39 2 2 

X2.5 2,30 2 3 

X2.6 2,21 2 2 

X2.7 2,21 2 2 

X2.8 2,54 3 3 

X2 2,35 2 3 

3 Kepuasan kerja  

Y1.1 4,27 4 4 

Y1.2 4,27 4 4 

Y1.3 4,27 4 4 

Y1.4 4,33 4 4 

Y1.5 4,24 4 4 

Y1.6 4,48 4 4 

Y1.7 4,45 4 4 

Y1.8 4,30 4 4 

Y1.9 4,27 4 4 

Y 4,32 4 4 

     Sumber: kuesioner, data diolah 2015 
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Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat diketahui: 

 

a. Mean 

Mean atau nilai rata-rata perbandingan jumlah skor (SUM) dengan jumlah 

responden dari item pernyataan dalam kuesioner penelitian ini yaitu 

variabel karakteristik pekerjaan sebesar 4,36 variabel konflik peran ganda 

sebesar 2,35 dan variabel kepuasan kerja sebesar 4,32. 

b. Median  

Median atau nilai tengah didasarkan interval skor atau urutan besarnya 

data skor jawaban responden dari seluruh item pernyataan dalam kuesioner 

penelitian ini yaitu 4 atau setuju. 

c. Modus  

Modus atau nilai yang sering muncul, atau yang paling banyak dijawab 

oleh responden dari seluruh item pernyataan dalam kuesioner penelitian ini 

adalah 4 yaitu jawaban setuju. 

 

C. Analisi Jawaban Responden  

Responden dalam penelitian ini telah memberikan jawaban atas pernyataan-

pernyataan yang terkait dengan tema penelitian. Jawaban-jawaban tersebut 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Variable Karakteristik Pekerjaan (X1) 

Variable karakteristik pekerjaan dalam penelitian ini diukur melalui 5 faktor 

yaitu variasi pekerjaan, identitas tugas, signifikasi tugas, otonomi, dan umpan 

balik. Faktor-faktor tersebut dijabarkan melalui item-item pernyataan yang 

dituangkan dalam instrumen kuesioner yang telah disebarkan dan diisi oleh 

responden.  
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Hasil penelitian kepada responden mengenai variabel karakteristik pekerjaan 

pada perawat wanita yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD Dr.H.Abdul 

Moeloek Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:  

Tabel 4.8 Distribusi Jawaban Responden: Pekerjaan Yang Saya Lakukan 

Sangat Beragam. 

Jawaban  Frekuensi 
Presentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

Kurang Setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

- 

- 

6 

18 

9 

33 

-  

- 

18.2 

54.5 

27.3 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.8, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab 

setuju bahwa pekerjaan yang mereka lakukan sangat beragam sebanyak 18 

orang atau 54,5%. Kemudian 9 orang atau 27,3%, menjawab sangat setuju, 

dan kurang setuju sebanyak 6 orang atau 18,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar perawat wanita yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD 

Abdul Moeloek yakin bahwa pekerjaan yang mereka lakukan sangat beragam. 

 

Tabel 4.9 Distribusi Jawaban Responden: Saya Membutuhkan Banyak 

Keterampilan Dan Bakat Untuk Menyelesaikan Pekerjaan. 

 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Jawaban frekuensi 
Presentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

Kurang Setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

- 

- 

2 

18 

13 

33 

- 

- 

6.1 

54.5 

39.4 

100.0 
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Berdasarkan Tabel 4.9, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab 

setuju bahwa mereka membutuhkan banyak ketrampilan dan bakat untuk 

menyelesaikan pekerjaan sebanyak 18 orang atau 54,5%, selanjutnya 13 orang 

atau 39,4%, menjawab sangat setuju, dan Kurang setuju 2 orang atau 6,1%. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat wanita yang sudah menikah di 

IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek yakin bahwa mereka membutuhkan 

banyak ketrampilan dan bakat untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. 

 

Tabel 4.10 Distribusi Jawaban Responden: Saya Mendapatkan 

Kesempatan Untuk Ikut Terlibat Dalam Menyelesaikan Seluruh Kegiatan 

 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.10, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab setuju bahwa mereka mendapatkan kesempatan untuk ikut terlibat 

dalam menyelesaikan seluruh kegiatan sebanyak 18 orang atau 54,5%, 

kemudian 14 orang atau 42,4% menjawab sangat setuju, dan kurang setuju 1 

orang atau 3,0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat wanita 

yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek yakin bahwa 

mereka mendapatkan kesempatan untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan 

seluruh kegiatan. 

 

Jawaban frekuensi 
Presentase  

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

Kurang Setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

- 

- 

1 

18 

14 

33 

- 

- 

3.0 

54.5 

42.4 

100.0 
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Tabel 4.11 Distribusi Jawaban Responden: Saya Mendapatkan 

Kesempatan Untuk Terlibat Dalam Pengambilan Keputusan Yang 

Terkait Dengan Pekerjaan Saya. 

 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab setuju bahwa mereka mendapatkan kesempatan untuk te1rlibat 

dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pekerjaan mereka sebanyak 

16 orang atau 48,5%, kemudian 14 orang atau 42,4% menjawab sangat setuju, 

dan kurang setuju 3 orang atau 9,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar perawat wanita yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD Abdul 

Moeloek yakin bahwa mereka mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan yang terkait dengan pekerjaan mereka. 

 

Tabel 4.12 Distribusi Jawaban Responden: Pekerjaan Yang Saya 

Lakukan Sangat Penting Bagi Pengembangan Diri. 

 

Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 

Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

Kurang Setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

- 

- 

2 

17 

14 

33 

- 

- 

6.1 

51.5 

42.4 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

Kurang Setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

- 

- 

3 

16 

14 

33 

- 

- 

9.1 

48.5 

42.4 

100.0 
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Berdasarkan Tabel 4.12, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab setuju bahwa pekerjaan yang mereka lakukan sangat penting bagi 

pengembangan diri sebanyak 17 orang atau 51,5%, kemudian 14 orang atau 

42,4% menjawab sangat setuju, dan kurang setuju 2 orang atau 6,1%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar perawat wanita yang sudah menikah di 

IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek yakin bahwa pekerjaan yang mereka 

lakukan sangat penting bagi pengembangan diri. 

 

Tabel 4.13 Distribusi Jawaban Responden: Pekerjaan Saya Memberikan 

Kontribusi Yang Besar Bagi Perusahaan Dan Pihak Lain. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.13, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab setuju bahwa pekerjaan mereka memberikan kontribusi yang besar 

bagi perusahaan dan pihak lain sebanyak 19 orang atau 57,6%, kemudian 12 

orang atau 36,4% menjawab sangat setuju, dan kurang setuju 2 orang atau 

6,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat wanita yang sudah 

menikah di IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek yakin bahwa pekerjaan mereka 

memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan dan pihak lain. 

 

 

Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

kurang setuju  

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

- 

- 

2 

19 

12 

33 

- 

- 

6.1 

57.6 

36.4 

100.0 
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Tabel 4.14 Distribusi Jawaban Responden: Saya Mempunyai Kebebasan 

Untuk Bekerjasama Dengan Rekan Kerja Saya. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.14, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab sangat setuju bahwa mereka mempunyai kebebasan untuk 

bekerjasama dengan rekan kerja mereka sebanyak 17 orang atau 51,5%, dan 

setuju 16 orang atau 48,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

perawat wanita yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek 

yakin bahwa mereka mempunyai kebebasan untuk bekerjasama dengan rekan 

kerja mereka. 

 

Tabel 4.15 Distribusi Jawaban Responden: Saya Mempunyai Kewenangan 

Dalam Menentukan Rencana Serta Prosedur Dalam Penyelesaian Pekerjaan. 

 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

 

Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

kurang setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

- 

- 

- 

16 

17 

33 

- 

- 

- 

48.5 

51.5 

100.0 

Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

kurang setuju  

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

- 

- 

1 

14 

18 

33 

- 

- 

3.0 

42.4 

54.5 

100.0 
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Berdasarkan Tabel 4.15, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab sangat setuju bahwa mereka mempunyai kewenangan dalam 

menentukan rencana serta prosedur dalam penyelesaian pekerjaan sebanyak 18 

orang atau 54,5%, kemudian 14 orang atau 42,4% menjawab setuju, dan 

kurang setuju 1 orang atau 3,0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

perawat wanita yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek 

yakin bahwa mereka mempunyai kewenangan dalam menentukan rencana serta 

prosedur dalam penyelesaian pekerjaan. 

 

Tabel 4.16 Distribusi Jawaban Responden: Pekerjaan Yang Saya Lakukan 

Dapat Diketahui Hasilnya Secara Langsung. 

jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

kurang setuju  

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

- 

- 

2 

11 

20 

33 

- 

- 

6.1 

33.3 

60.6 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.16, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab sangat setuju bahwa pekerjaan yang mereka lakukan dapat diketahui 

hasilnya secara langsung sebanyak 20 orang atau 60,6%, kemudian 11 orang 

atau 33,3% menjawab setuju, dan kurang setuju 2 orang atau 6,1%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar perawat wanita yang sudah menikah di 

IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek yakin bahwa pekerjaan yang mereka 

lakukan dapat diketahui hasilnya secara langsung. 
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Tabel 4.17 Distribusi Jawaban Responden: Saya Mendapat Informasi 

Mengenai Bagaimana Cara Menyelesaikan Pekerjaan Dengan Baik. 

Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 
SSangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

kurang setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

- 

- 

3 

19 

11 

33 

- 

- 

9.1 

57.6 

33.3 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.17, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab setuju bahwa mereka mendapat informasi mengenai bagaimana cara 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik sebanyak 19 orang atau 57,6%, 

kemudian 11 orang atau 33,3% menjawab sangat setuju, dan kurang setuju 3 

orang atau 9,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat wanita 

yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek yakin bahwa 

mereka mendapat informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik. 

 

2. Variable Konflik Peran Ganda (X2) 

Variable konflik peran ganda dalam penelitian ini diukur melalui 2 faktor 

yaitu konflik peran sebagai ibu rumah tangga dan konflik peran sebagai 

pekerja. Faktor-faktor tersebut dijabarkan melalui item-item pernyataan yang 

dituangkan dalam instrumen kuesioner yang telah disebarkan dan diisi oleh 

responden. Hasil penelitian kepada responden mengenai variabel konflik peran 

ganda pada perawat wanita yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD 

Dr.H.Abdul Moeloek Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel-tabel berikut 

ini:  
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Tabel 4.18 Distribusi Jawaban Responden: Tuntutan Urusan Keluarga 

Membatasi Jumlah Jam Kerja Saya Dikantor 

Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

Kurang setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

3 

13 

17 

- 

- 

33 

9.1 

39.4 

51.5 

- 

- 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.18, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab kurang setuju bahwa tuntutan urusan keluarga membatasi jumlah 

jam kerja mereka dikantor sebanyak 17 orang atau 51,5%, kemudian 13 orang 

atau 39,4% responden menjawab tidak setuju, dan 3 orang atau 9,1% sangat 

tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat wanita yang 

sudah menikah di IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek kurang setuju bahwa 

tuntutan urusan keluarga membatasi jumlah jam kerja mereka dikantor. 

 

Tabel 4.19 Distribusi Jawaban Responden: Saya Terlambat Masuk 

Kerja, Akibat Menyiapkan Semua Keperluan Anak Dan Suami Yang 

Akan Beraktivitas. 

Jawaban Frekuensi 
Presentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

Kurang setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

3 

15 

15 

- 

- 

33 

9.1 

45.5 

45.5 

- 

- 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 
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Berdasarkan Tabel 4.19, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab tidak setuju dan kurang setuju bahwa mereka terlambat masuk kerja, 

akibat menyiapkan semua keperluan anak dan suami yang akan beraktivitas 

sebanyak 15 orang atau 45,5%, dan 3 orang atau 9,1% responden menjawab 

sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat wanita 

yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek kurang dan tidak 

setuju bahwa mereka terlambat masuk kerja, akibat menyiapkan semua 

keperluan anak dan suami yang akan beraktivitas. 

 

Tabel 4.20 Distribusi Jawaban Responden: Saya Sangat Lelah Mengurus 

Pekerjaan Di Rumah Sehingga Saya Sudah Kelelahan Saat Bekerja 

Jawaban Frekuensi 
Presentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

kurang setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

1 

19 

13 

- 

- 

33 

3.0 

57.6 

39.4 

- 

- 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.20, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab tidak setuju bahwa mereka sangat lelah mengurus pekerjaan di 

rumah sehingga mereka sudah kelelahan saat bekerja sebanyak 19 orang atau 

57,6%, kemudian 13 orang atau 39,4% responden menjawab kurang setuju, dan 

sangat tidak setuju 1 orang atau 3,0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar perawat wanita yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD Abdul 

Moeloek tidak setuju bahwa mereka sangat lelah mengurus pekerjaan di rumah 

sehingga mereka sudah kelelahan saat bekerja. 
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Tabel 4.21 Distribusi Jawaban Responden: Karena Masalah Keluarga, 

Saya Sering Marah Dikantor 

Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

kurang setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

3 

14 

16 

- 

- 

33 

9.1 

42.4 

48.5 

- 

- 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.21, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab kurang setuju bahwa karena masalah keluarga mereka sering marah 

dikantor sebanyak 16 orang atau 48.5%, kemudian 14 orang atau 42,4% 

responden menjawab tidak setuju, dan sangat tidak setuju 3 orang atau 9,1%. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat wanita yang sudah 

menikah di IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek kurang setuju bahwa karena 

masalah keluarga mereka sering marah dikantor. 

 

Tabel 4.22 Distribusi Jawaban Responden: Jam Kerja Saya Melebihi 

Waktu Untuk Bersama Dengan Keluarga 

 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

 

Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

Kurang setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

5 

13 

15 

- 

- 

33 

15.2 

39.4 

45.5 

- 

- 

100.0 
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Berdasarkan Tabel 4.22, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab kurang setuju bahwa jam kerja mereka melebihi waktu untuk 

bersama dengan keluarga sebanyak 15 orang atau 45,5%, kemudian 13 orang 

atau 39.4% responden menjawab tidak setuju, dan 5 orang atau 15.2% sangat 

tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat wanita yang 

sudah menikah di IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek kurang setuju bahwa 

jam kerja mereka melebihi waktu untuk bersama dengan keluarga. 

 

Tabel 4.23 Distribusi Jawaban Responden: Saya Bekerja Hingga Larut 

Malam 

Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

kurang setuju  

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

3 

20 

10 

- 

- 

33 

9.1 

60.6 

30.3 

- 

- 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.23, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab tidak setuju bahwa mereka bekerja hingga larut malam sebanyak 20 

orang atau 60,6%, kemudian 10 orang atau 30,3% responden menjawab kurang 

setuju dan 3 orang atau 9.1% responden menjawab sangat tidak setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar perawat wanita yang sudah menikah di 

IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek tidak setuju bahwa mereka bekerja hingga 

larut malam. 
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Tabel 4.24 Distribusi Jawaban Responden: Saya Menghabiskan Banyak 

Waktu Ditempat Kerja Dibandingkan Dirumah 

Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

Kurang setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

3 

20 

10 

- 

- 

33 

9.1 

60.6 

30.3 

- 

- 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.24, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab tidak setuju bahwa mereka menghabiskan banyak waktu ditempat 

kerja dibandingkan dirumah sebanyak 20 orang atau 60,6%, kemudian 10 

orang atau 30,3% responden menjawab kurang setuju, dan 3 orang atau 9,1% 

menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

perawat wanita yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek 

tidak setuju bahwa mereka menghabiskan banyak waktu ditempat kerja 

dibandingkan dirumah. 

 

Tabel 4.25 Distribusi Jawaban Responden: Pekerjaan Saya Lebih Penting 

Dari Pekerjaan Rumah 

 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

 

Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

kurang setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

1 

13 

19 

- 

- 

33 

3.0 

39.4 

57.6 

- 

- 

100.0 
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Berdasarkan Tabel 4.25, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab kurang setuju bahwa pekerjaan mereka lebih penting dari pekerjaan 

rumah sebanyak 19 orang atau 57,6%, kemudian 13 orang atau 39,4% 

menjawab tidak setuju dan 1 orang atau 3,0% responden menjawab sangat 

tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat wanita yang 

sudah menikah di IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek kurang setuju bahwa 

pekerjaan mereka lebih penting dari pekerjaan rumah. 

 

 

3. Variable Kepuasan Kerja (Y) 

Variabel kepuasan kerja dalam penelitian ini diukur melalui 3 faktor yaitu 

kedisiplinan, moral kerja dan turn over. Faktor-faktor tersebut dijabarkan 

melalui item-item pernyataan yang dituangkan dalam instrumen kuesioner 

yang telah disebarkan dan diisi oleh responden. Hasil penelitian kepada 

responden mengenai variabel kepuasan kerja pada pada perawat wanita yang 

sudah menikah di IRNA Aster RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Bandar Lampung 

dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:  

Tabel 4.26 Distribusi Jawaban Responden: Saya Tidak Pernah Datang 

Terlambat Bekerja 

Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

Kurang setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

- 

- 

1 

22 

10 

33 

- 

- 

3.0 

66.7 

30.3 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 
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Berdasarkan Tabel 4.26, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab setuju bahwa mereka tidak pernah datang terlambat sebanyak 22 

orang atau 66.7%, kemudian 10 orang atau 30,3% menjawab sangat setuju dan 

1 orang atau 3,0% responden menjawab kurang setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar perawat wanita yang sudah menikah di IRNA Aster 

RSUD Abdul Moeloek yakin bahwa mereka tidak pernah datang terlambat. 

 

Tabel 4.27 Distribusi Jawaban Responden: Saya Dapat Bekerja Sesuai 

Dengan Jadwal Yang Ditentukan 

Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

Kurang setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

- 

- 

1 

22 

10 

33 

- 

- 

3.0 

66.7 

30.3 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.27, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab setuju bahwa mereka dapat bekerja sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan sebanyak 22 orang atau 66.7%, kemudian 10 orang atau 30,3% 

menjawab sangat setuju dan 1 orang atau 3,0% responden menjawab kurang 

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat wanita yang sudah 

menikah di IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek yakin bahwa mereka dapat 

bekerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 
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Tabel 4.28 Distribusi Jawaban Responden: Saya Dapat Menyelesaikan 

Pekerjaan Tepat Waktu 

Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

Kurang setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

- 

- 

3 

18 

12 

33 

- 

- 

9.1 

54.5 

36.4 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

 

Berdasarkan Tabel 4.28, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab setuju bahwa mereka dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 

sebanyak 18 orang atau 54,5%, kemudian 12 orang atau 36,4% menjawab 

sangat setuju dan 3 orang atau 9,1% responden menjawab kurang setuju. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat wanita yang sudah menikah di 

IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek yakin bahwa mereka dapat menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu. 

 

Tabel 4.29 Distribusi Jawaban Responden: Saya Senang Dapat Bekerja 

Sesuai Dengan Yang Dituntut Oleh Perusahaan 

Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

Kurang setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

- 

- 

2 

18 

13 

33 

- 

- 

6.1 

54.5 

39.4 

100.0 

 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 
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Berdasarkan Tabel 4.29, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab setuju bahwa mereka senang dapat bekerja sesuai dengan yang 

dituntut oleh perusahaan sebanyak 18 orang atau 54.5%, kemudian 13 orang 

atau 39,4% menjawab sangat setuju dan 2 orang atau 6,1% responden 

menjawab kurang setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat 

wanita yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek yakin 

bahwa mereka senang dapat bekerja sesuai dengan yang dituntut oleh 

perusahaan. 

 

Tabel 4.30 Distribusi Jawaban Responden: Saya Dapat Mengutamakan 

Pekerjaan Dan Tanggung Jawab Saya Saat Bekerja Setiap Hari 

Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

Kurang setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

- 

- 

1 

23 

9 

33 

- 

- 

3.0 

69.7 

27.3 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.30, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab setuju bahwa mereka dapat mengutamakan pekerjaan dan tanggung 

jawab mereka saat bekerja setiap hari sebanyak 23 orang atau 69,7%, 

kemudian 9 orang atau 27,3% menjawab sangat setuju dan 1 orang atau 3,0% 

responden menjawab kurang setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar perawat wanita yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD Abdul 

Moeloek yakin bahwa mereka dapat mengutamakan pekerjaan dan tanggung 

jawab mereka saat bekerja setiap hari. 
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Tabel 4.31 Distribusi Jawaban Responden: Saya Senang Dapat Terlibat 

Dalam Menyelesaikan Pekerjaan 

Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak Setuju 

Kurang setuju 

Setuju 

Sangat setuju 

Total 

- 

- 

- 

17 

16 

33 

- 

- 

- 

51.5 

48.5 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.31, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab setuju bahwa mereka merasa senang dapat terlibat dalam 

menyelesaikan pekerjaan sebanyak 17 orang atau 51,5%, dan 16 orang atau 

48,5% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

perawat wanita yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek 

yakin bahwa mereka merasa senang dapat terlibat dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

 

Tabel 4.32 Distribusi Jawaban Responden: Saya Merasa Semakin Lama 

Bekerja Semakin Sedikit Keinginan Untuk Keluar Dari Perusahaan 

Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak Setuju 

Kurang setuju 

Setuju 

Sangat setuju 

Total 

- 

- 

- 

18 

15 

33 

- 

- 

- 

54.5 

45.5 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 
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Berdasarkan Tabel 4.32, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab setuju bahwa mereka merasa semakin lama bekerja semakin sedikit 

keinginan untuk keluar dari perusahaan 18 orang atau 54,5%, dan 15 orang 

atau 45,5% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar perawat wanita yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD Abdul 

Moeloek yakin bahwa mereka merasa semakin lama bekerja semakin sedikit 

keinginan untuk keluar dari perusahaan. 

 

Tabel 4.33 Distribusi Jawaban Responden: Saya Merasa Dengan 

Tingginya Ikatan Terhadap Perusahaan Membuat Saya Tidak Ingin 

Mencari Pekerjaan Ditempat Lain 

Jawaban Frekuensi 
Presentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

Kurang setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

- 

- 

1 

21 

11 

33 

- 

- 

3.0 

63.6 

33.3 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.33, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab setuju bahwa mereka merasa dengan tingginya ikatan terhadap 

perusahaan membuat saya tidak ingin mencari pekerjaan ditempat lain 

sebanyak 21 orang atau 63,6%, kemudian 11 orang atau 33,3% menjawab 

sangat setuju dan 1 orang atau 3,0% responden menjawab kurang setuju. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat wanita yang sudah menikah di 

IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek yakin bahwa mereka merasa dengan 

tingginya ikatan terhadap perusahaan membuat saya tidak ingin mencari 

pekerjaan ditempat lain. 
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Tabel 4.34 Distribusi Jawaban Responden: Saya Merasa Memiliki Masa 

Depan Yang Baik Ditempat Saya Bekerja Sekarang 

Jawaban Frekuensi 
Presentase 

(%) 

 
Sangat  tidak setuju 

Tidak setuju 

Kurang setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

Total 

- 

- 

2 

20 

11 

33 

- 

- 

6.1 

60.6 

33.3 

100.0 

Sumber: Kuesioner, data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.34, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menjawab setuju bahwa mereka merasa memiliki masa depan yang baik 

ditempat saya bekerja sekarang sebanyak 20 orang atau 60,6%, kemudian 11 

orang atau 33,3% menjawab sangat setuju dan 2 orang atau 6,1% responden 

menjawab kurang setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat 

wanita yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek yakin 

bahwa merasa memiliki masa depan yang baik ditempat saya bekerja sekarang. 

 

 

4.6 Regresi Linear Berganda 

 

Menurut Sugiyono (2008), analisis regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atas perubahan 

dari setiap peningkatan atau penurunan variabel bebas yang akan 

mempengaruhi variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah karakteristik pekerjaan dan konflik peran ganda, sedangkan variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja.    
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Tabel 4.35 Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 9.221 2.706  3.408 .002   

X1 .796 .060 .924 13.248 .000 .998 1.002 

X2 -.095 .074 -.089 -1.281 .210 .998 1.002 

a. Dependent Variable: Y       

 

Berdasarkan tabel 4.35 diatas dapat dijelaskan bahwa analisis regresi berganda 

menghasilkan arah regresi b1 (karakteristik pekerjaan) sebesar 0,796 dan 

regresi b2 (konflik peran ganda) sebesar -,095, dan konstanta a sebesar 9,221. 

Dengan demikian pengaruh karakteristik pekerjaan dan konflik peran ganda 

terhadap kepuasan kerja dapat digambarkan melalui persamaan regresi: 

Y (kepuasan kerja) = 9,221 + 0,796 (X1) + (-,095) (X2)) 

Berdasarkan persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Dari persamaan regresi linear berganda dapat dijelaskan bahwa persamaan 

regresi mempunyai nilai konstanta sebesar 9,221 menunjukkan pengaruh 

kepuasan kerja sebesar (9,221) ketika variabel karakteristik pekerjaan dan 

konflik peran ganda dianggap nol. 

b. Nilai koefisien variabel karakteristik pekerjaan (X1) sebesar 0,796. 

Menunjukkan bahwa kenaikan pada variabel karakteristik pekerjaan  

menyebabkan kenaikan variabel kepuasan kerja sebesar 0,796. Sebaliknya 

jika terjadi penurunan maka akan menyebabkan penurunan pada variabel 

kepuasan kerja 0,796. 
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c. Nilai koefisien variabel konflik peran ganda (X2) sebesar -,095. 

Menunjukkan bahwa kenaikan pada variabel konflik peran ganda 

menyebabkan kenaikan variabel kepuasan kerja sebesar -,095. Sebaliknya 

jika terjadi penurunan maka akan menyebabkan penurunan pada variabel 

kepuasan kerja -,095. 

 

4.7 Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Uji asumsi 

klasik bertujuan untuk menguji layak tidaknya model analisis regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini.  

 

A. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, 

variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak.  

Uji Normalitas Data (Ghozali, 2005)  

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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Berikut gambar grafiknya:  

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas 

 

Berdasarkan Gambar 4.2, dilihat bahwa titik-titik (data) menyebar 

disekitar garis diagonal, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.  

 

B. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam  model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heterokedastisitas. Deteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas 

adalah dengan media grafik, apabila grafik membentuk pola khusus maka 

model terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).  
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Dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas: 

- Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu 

teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Berikut gambar diagramnya:  

Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan Gambar 4.3, menjelaskan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas karena terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak 

membentuk suatu pola tertentu yang jelas, dan tersebar baik diatas maupun 

dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini mengindikasikan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.  

 

C. Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel-variabel bebas.  
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Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka 

hubungan antar variabel bebas terhadap variable terikatnya menjadi 

terganggu. Menurut Ghozali 2005, pada umumnya jika VIF lebih > 10 

maka variable tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan 

variabel bebas lainnya.  

- Mempunyai nilai VIF < 10 

- Mempunyai angka tolerance > 0,10 

Tabel 4.36 Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

X1 .998 1.002 

X2 .998 1.002 

 

Berdasarkan Tabel 4.36, dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk X1 dan X2 

adalah sama, sebesar 1,002. Nilai tersebut menunjukkan bahwa VIF < 10 

dan nilai tolerance > 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat adanya masalah multikolinieritas.  
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4.8 Uji Hipotesis 

A. Uji Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.  

Untuk menentukan nilai R², dengan melihat hasil output SPSS. Nilai R² yang 

semakin besar (mendekati satu) menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas 

(X) yang besar terhadap variabel terikat (Y). Sebaliknya jika R² semakin kecil 

(mendekati nol) maka dikatakan pengaruh variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y) adalah kecil.  

 

Tabel 4.37 Hasil Uji R2 

Model Summary
b
 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .924
a
 .854 .845 1.129 .854 87.975 2 30 .000 1.611 

a. Predictors: (Constant), X2, X1        

b. Dependent Variable: Y         

 

Berdasarkan Tabel 4.37 menunjukkan bahwa R besar 0,924 pada pedoman 

interprestasi angka ini menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara 

kepuasan kerja dengan kedua variabel independen (karakteristik pekerjaan dan 

konflik peran ganda) adalah sangat kuat. Pada penelitian ini nilai koefisien 

dengan melihat nilai sebesar 0,854 atau 85,4%.  
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Hal ini menunjukkan bahwa adanya kontribusi variabel independen 

(karakteristik pekerjaan dan konflik peran ganda) terhadap variabel dependen 

(kepuasan kerja) yakni sebesar 85,4%. 

 

B. Uji t 

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji apakah setiap variabel independen 

yaitu karakterisrik pekerjaan (X1) dan konflik peran ganda (X2) mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu 

kepuasan kerja (Y) secara parsial. Pengujian dengan uji t dapat dilakukan 

dengan membandingkan antara ttabel pada penelitian ini dengan df = n-k-1 (33-

3-1= 29) dengan tingkat signifikasi pada   = 0,05 dan nilai ttabel 2,045. Berikut 

ini adalah hasil uji t:  

Tabel 4.38 Hasil Uji t 
 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.221 2.706  3.408 .002 

X1 .796 .060 .924 13.248 .000 

X2 -.095 .074 -.089 -1.281 .210 

a. Dependent Variable: Y     

 

Berdasarkan Tabel 4.38, dapat dilihat bahwa nilai thitung variabel karakteristik 

pekerjaan 13,248 dengan signifikansi probabilitas sebesar 0,000.  
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Variabel konflik peran ganda memiliki nilai thitung sebesar -1,281 dengan 

signifikasi probabilitas sebesar 0,210. Berdasarkan nilai-nilai tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa:  

a. Hasil Pengujian X1 

H1  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara karakteristik pekerjaan  

dengan kepuasan kerja 

Hasil perhitungan uji t pada variabel karakteristik pekerjaan menunjukkan 

bahwa thitung > ttabel yaitu 13,248 > 2,045 serta nilai signifikansi berada 

dibawah  0,05 yaitu 0,000 maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya secara 

parsial variabel karakteristik pekerjaan (X1) berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja (Y)  

 

b. Hasil Pengujian X2 

H2 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara konflik peran 

ganda  

terhadap kepuasan kerja  

hasil perhitungan uji t pada variabel konflik peran ganda menunjukkan 

bahwa thitung <ttabel yaitu -1,281 < 2,045 serta nilai signifikansi berada diatas 

0,05 yaitu 0,210 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya secara parsial 

konflik peran ganda (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja (Y). 
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C. Uji F 

Pengujian secara simultan (Ftest), uji F digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependent dengan tingkat signifikan pada alpha 5%.  

- Apabila probabilitas signifikansi > 0,05 dan Fhitung < Ftabel, maka Ho 

diterima dan Ha ditolak 

- Apabila probabilitas signifikansi < 0,05 Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima 

(Ghozali, 2005) 

 

 

Tabel 4.39 Hasil Uji F 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.39, menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 87.975 

dengan tingkat signifikasi 0,000. Pada tabel diatas terlihat df1 = (k-1) = (3-1) = 

2 dengan df2 (n-k) yaitu (33-3) = 30 dan derajat kebebasan 0,05 diperoleh Ftabel 

3,32. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa: 

- Fhitung > Ftabel (87.975) > (3,32) Probabilitas 0,000 < 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, yaitu karakteristik pekerjaan dan konflik peran 

ganda secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja. 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 224.457 2 112.228 87.975 .000
a
 

Residual 38.270 30 1.276   

Total 262.727 32    

a. Predictors: (Constant), X2, X1     

a. Dependent Variable: Y     
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4.9 Pembahasan 

A. Pengaruh variabel karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada variabel karakteristik pekerjaan 

yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara karakteristik pekerjaan 

terhadap kepuasan kerja, hasil perhitungan uji t pada variabel karakteristik 

pekerjaan menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 13,248 > 2,045 serta nilai 

signifikansi berada dibawah 0,05 yaitu 0,000 maka Ho ditolak dan Ha diterima 

artinya secara parsial variabel karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja. Hal tersebut membuktikan bahwa karakteristik 

pekerjaan menjadi alasan responden (perawat) agar mereka mendapatkan 

kepuasan kerja. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil jawaban responden 

terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada kuesioner penelitian.  

 

Mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 18 orang atau 54,5% 

bahwa variasi pekerjaan yaitu adanya pembagian tugas bagi setiap perawat 

untuk melakukan pekerjaan yang beragam seperti memeriksa keadaan pasien, 

mencatat perkembangan mereka, memberikan arahan atau penjelasan 

mengenai keadaan pasien, sehingga membuat perawat tidak hanya melakukan 

satu jenis pekerjaan yang membuat mereka tidak jenuh. Kemudian sebanyak 

18 orang atau 54,5% menjawab setuju adanya identitas tugas seperti perawat 

mendapat kesempatan untuk ikut dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh 

dokter kepada pasien sehingga mereka merasa terlibat dalam menangani 

pasien.  
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Sebanyak 17 orang atau 51,5% menjawab setuju bahwa adanya signifikasi 

tugas membuat mereka belajar dan mengetahui hal baru yang baik untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan mereka, seperti dalam pemeriksaan 

yang dilakukan oleh dokter terkadang menemukan kasus-kasus yang jarang 

ditemui sehingga dapat dijadikan pembelajaran. Kemudian 17 orang atau 

51,5% menjawab sangat setuju bahwa adanya otonomi dalam pekerjaan 

seperti mereka dapat bekerjasama dengan rekan perawat lain untuk membahas 

mengenai keadaan seorang pasien dan hal lainnya.  

Responden dengan jumlah 20 orang atau 60,6% menjawab sangat setuju 

bahwa adanya umpan balik, seperti mereka dapat mengetahui hasil pekerjaan 

yang telah mereka lakukan secara langsung, apabila dalam melakukan 

pencatatan kondisi pasien mereka melakukannya dengan baik, maka hasilnya 

dapat dilihat secara langsung oleh perawat lain ataupun kepala ruangan yang 

bertugas karena perkembangan keadaan pasien sangat penting, sehingga 

mereka akan mendapatkan pujian begitu juga sebaliknya. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, nilai koefisien variabel karakteristik 

pekerjaan sebesar 0,796. Menunjukkan bahwa kenaikan pada variabel 

karakteristik pekerjaan menyebabkan kenaikan pada variabel kepuasan kerja 

sebesar 0,796. Semakin naik karakteristik pekerjaan, maka semakin naik juga 

kepuasan kerja perawat wanita yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD 

Abdul Moelok Bandar Lampung. 
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Berdasarkan sepuluh pernyataan pada variabel karakteristik pekerjaan 

diperoleh hasil jawaban responden melalui penyebaran kuesioner yang 

mayoritas menjawab sangat setuju dan setuju. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Ruang IRNA Aster RSUD Abdul Moelok telah 

memberikan variasi pekerjaan yang baik dengan melakukan pembagian tugas, 

identitas dan signifikasi tugas yang jelas, serta otonomi dan umpan balik yang 

baik, dimana hal ini sangat penting bagi responden. 

 

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Agung A.W.S. Waspodo & Rianti 

A. (2013) dengan judul Pengaruh Karakteristik Pekerjaan Dan Iklim 

Komunikasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Operator Bagian Trimming 

I Pt Krama Yudha Ratu Motor, dimana hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa karakteristik pekerjaan memiliki hubungan yang signifikan dengan 

kepuasan kerja, dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu ( 5,324 > 

1,995).  

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mathis, R.L dan Jacson 

(2006) bahwa kelima karakteristik kerja ini akan mempengaruhi motivasi 

secara internal, kualitas kerja, serta kepuasan kerja karyawan. Setiap dimensi 

inti dari karakteristik pekerjaan mencakup aspek besar materi pekerjaan yang 

dapat mempengaruhi kepuasan kerja seseorang, semakin besarnya keragaman 

aktivitas pekerjaan yang dilakukan maka seseorang akan merasa pekerjaannya 

semakin berarti. Apabila seseorang melakukan pekerjaan yang sama, 

sederhana dan berulang-ulang maka akan menyebabkan rasa kejenuhan atau 

kebosanan.  
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B. Pengaruh Variabel Konflik Peran Ganda Terhadap Kepuasan Kerja 

Hasil perhitungan uji t pada variabel konflik peran ganda menunjukan bahwa 

thitung<dari ttabel yaitu  -1,281< 2,045 serta nilai signifikansi berada di atas 0,05 

yaitu 0,210 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya secara parsial konflik 

peran ganda (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja (Y). 

Hasil pengujian hipotesis tersebut menunjukkan bahwa variabel konflik peran 

ganda tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal tersebut 

membuktikan bahwa konflik peran ganda tidak mempengaruhi responden 

(perawat) terhadap kepuasan kerja mereka. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil 

jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada kuesioner 

penelitian.  

 

Mayoritas responden menjawab kurang setuju yaitu sebanyak 17 orang atau 

51,5% bahwa tuntutan urusan keluarga membatasi jumlah jam kerja mereka 

dikantor dan sebanyak 15 orang atau 45,5% tidak setuju bahwa mereka 

terlambat masuk kerja, akibat menyiapkan semua keperluan anak dan suami 

yang akan beraktivitas. Responden yang merupakan perawat wanita yang 

sudah menikah tidak melihat hal tersebut dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

mereka, karena urusan keluarga merupakan urusan pribadi dan merupakan 

kewajiban mereka sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Selain itu 

jam kerja mereka yang dimulai pada pukul 07.30 wib memberikan mereka 

cukup waktu untuk dapat menyiapkan keperluan pagi bagi keluarga mereka 
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Kemudian sebanyak 19 orang atau 57,6% responden menjawab tidak setuju 

bahwa mereka sangat lelah mengurus pekerjaan di rumah sehingga mereka 

sudah kelelahan saat bekerja dan sebanyak 16 orang atau 48.5% responden 

menjawab kurang setuju bahwa karena masalah keluarga mereka sering marah 

dikantor. Responden merupakan seorang tenaga kerja profesional dimana 

mereka dapat membedakan urusan keluarga dan urusan pekerjaan, hal ini 

membuat mereka dapat membagi waktu untuk keluarga dan untuk bekerja. 

Dan juga mayoritas responden yang berusia 21-30 tahun yaitu sebanyak 

36,4% yang merupakan usia produktif juga membuat mereka dapat bekerja 

dengan baik sehingga dapat meminimalkkan terjadinya konflik diantara kedua 

peran, selain itu mayoritas responden mempunyai suami yang bekerja sebagai 

wiraswasta yaitu sebanyak 18 responden dengan presentase 54,5%, Dimana 

sebagai seorang wiraswasta mereka memiliki jam kerja yang dapat mereka 

atur sendiri sehingga dapat membantu istri mereka dalam menjaga, mengawasi 

anak ataupun mengurus keperluan keluarga  

Sebanyak 15 orang atau 45,5% responden menjawab kurang setuju bahwa jam 

kerja mereka melebihi waktu untuk bersama dengan keluarga dan sebanyak 20 

orang atau 60,6% responden menjawab tidak setuju bahwa mereka bekerja 

hingga larut malam. Hal ini karena responden sudah mendapatkan jam kerja 

yaitu 6-8 jam sehari. Sehingga mereka memiliki waktu yang cukup untuk 

bersama keluarga dan juga mereka tidak bekerja hingga larut malam kecuali 

apabila mereka telah dijadwalkan untuk dinas malam yaitu pada pukul 09.00 

sampai 07.30 pagi namun dinas malam ini tidak setiap hari hanya 1-2 kali 

seminggu. 
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Responden dengan jumlah 20 orang atau 60,6% menjawab tidak setuju bahwa 

mereka menghabiskan banyak waktu ditempat kerja dibandingkan dirumah 

dan sebanyak 19 orang atau 57,6% menjawab kurang setuju bahwa pekerjaan 

mereka lebih penting dari pekerjaan rumah. Mayoritas responden menjawab 

tidak setuju mereka menghabiskan banyak waktu ditempat kerja karena jam 

kerja mereka terdiri dari 6-8 jam sehari kecuali dinas malam, sehingga mereka 

memiliki waktu yang cukup untuk berkumpul bersama keluarga.  

Jawaban responden pada kedelapan item pernyataan variabel konflik peran 

ganda menunjukkan bahwa variabel ini tidak mempengaruhi responden dalam 

kepuasan kerja mereka. Hal ini dikarenakan perawat merupakan tenaga kerja 

profesional yang didukung oleh latar belakang pendidikan mereka yang 

mayoritas memiliki pendidikan terakhir sebagai sarjana yang berjumlah 23 

orang dengan presentase 69,7%. Membuat mereka dapat membedakan atau 

mengelompokkan masalah pekerjaan dan masalah pribadi.  

 

Konflik peran ganda merupakan masalah pribadi atau personal sehingga tidak 

mempengaruhi kepuasan kerja mereka, berbeda dengan karakteristik 

pekerjaan yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

kerja mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih mementingkan 

masalah yang berkaitan dengan pekerjaan mereka untuk mendapatkan 

kepuasan kerja, seperti adanya keragaman kerja, otonomi dan umpan balik 

dalam bekerja.  
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Seperti penelitian yang dilakukan oleh Eka Mulyani A. dengan  judul  

Hubungan antara work-family conflict dengan prestasi kerja pada perawat 

wanita, terlihat hasil distribusi data work-family conflict perawat wanita tidak 

ada yang mengalami work-family conflict kategori tinggi, untuk perawat yang 

mengalami work-family conflict yang berada dalam kategori sedang sebanyak 

9 orang (18%) dan kategori terbanyak terdapat pada kategori rendah dengan 

jumlah 41 orang (82%) . Hal ini berarti bahwa perawat wanita RSUD Dr. 

Achmad Mochtar bisa menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan 

tanggung jawab terhadap keluarga, dan mereka bisa menemukan cara untuk 

meminimalisir konflik yang terjadi antara tuntutan pekerjaan dan tanggung 

jawab terhadap keluarga. 

 

Menurut Hewlet (2003) yang menyatakan bahwa konflik batin berkaitan 

dengan peran sebagai ibu, agar terbebas dari rasa bersalah tentang keadaan 

anak terutama ibu yang mempunyai anak balita maka dibutuhkan pengganti 

peran ibu. Pengganti peran ibu yang merawat anak sangat dibutuhkan anak. 

Mayoritas responden yaitu sebanyak 18 responden dengan presentase 54,5% 

mempunyai suami yang bekerja sebagai wiraswasta, dimana sebagai seorang 

wiraswasta mereka memiliki jam kerja yang dapat mereka atur sendiri 

sehingga dapat membantu istri mereka dalam menjaga, mengawasi anak 

ataupun mengurus keperluan keluarga. 
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C. Pengaruh Variabel Karakteristik Pekerjaan Dan Konflik Peran 

Ganda Terhadap Kepuasan Kerja 

 

Hasil uji F menunjukan karakteristik pekerjaan dan konflik peran ganda secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini 

terbukti oleh hasil uji F yaitu Fhitung > Ftabel (87.975) > (3,32) dengan 

signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan hasil uji F tersebut membuktikan 

bahwa karakteristik pekerjaan dan konflik peran ganda secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja.  

 

Menurut F. Herzberg (2003), situasi yang mempengaruhi sikap seseorang 

terhadap pekerjaannya terdapat dua kelompok yaitu, statisfers atau motivator, 

faktor atau situasi yang dibuktikannya sebagai sumber kepuasan yang terdiri 

dari: pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, status, promosi dll. 

Dan dissatifiers atau hygiene factors, yaitu faktor-faktor yang terbukti menjadi 

sumber ketidakpuasan, seperti: gaji, keamanan, kondisi kerja, hubungan 

interpersonal yang baik, jaminan perusahaan dll.  

 

Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa 

variabel yang memberikan kontribusi terhadap kepuasan kerja perawat wanita 

yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD Abdul Moeloek adalah variabel 

karakteristik pekerjaan. Hal ini terlihat dari nilai t-hitung dari karakteristik 

pekerjaan sebesar 13,248 sedangkan t-hitung  dari konflik peran ganda sebesar 

-1,81. Berdasarkan hal tersebut karakteristik pekerjaan merupakan variabel 

yang menjadi perhatian responden yang merupakan seorang perawat atau 

tenaga kerja professional, hal ini karena mereka lebih memperhatikan hal-hal 
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yang berkaitan langsung dengan pekerjaan mereka dibandingkan konflik peran 

ganda yang merupakan masalah personal atau masalah pribadi masing-masing 

responden. Seperti yang terlihat dari hasil jawaban responden yang mayoritas 

merasa setuju atau puas dengan karakteristik pekerjaan mereka. Responden 

akan mendapatkan kepuasan kerja bila mempunyai keragaman dalam bekerja 

sehingga mereka merasa nyaman tidak jenuh, lalu hubungan atau interaksi 

yang baik dengan rekan kerja, kemudian mereka dapat bekerja sama dengan 

rekan sesama perawat dalam memecahkan suatu permasalahan dan juga 

mereka mendapatkan pujian atau umpan balik dari apa yang telah mereka 

kerjakan. Responden yang merupakan tenaga kerja professional dapat 

membedakan atau menggolongkan masalah pribadi dan masalah pekerjaan 

sehingga konflik peran ganda tidak mempengaruhi mereka dalam 

mendapatkan kepuasan kerja, hal ini terlihat dari nilai thitung yang lebih kecil 

dari ttabel yaitu -1,281< 2,045. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


