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Instalasi Rawat Inap (IRNA) Alamanda merupakan bagian dari Rumah Sakit 

Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Bandarlampung yang bergerak dalam 

bidang Pemberi jasa kesehatan di Bandarlampung, yang beralamat di Jln.dr.Rivai 

No.6 Bandarlampung. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Abdul 

Moeloek berdiri dengan tujuan untuk memberi pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat di Bandarlampung.  

 
Dalam mewujudkan tujuan rumah sakit tentunya diperlukan perawat yang 

mempunyai kemauan dan kemampuan yang mendukung tercapainya tujuan rumah 

sakit. Masalah yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. 

Abdul Moeloek adalah tingkat motivasi perawat atas kualitas pelayanannya yang 

masih tergolong rendah, sehingga permasalahan yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah apakah dengan pemberian insentif akan mempengaruhi 
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motivasi kerja perawat Instalasi Rawat Inap  (IRNA) Alamanda Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) dr. H. Abdul Moeloek di Bandarlampung? 

 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif 

terhadap motivasi kerja perawat pada instalasi rawat inap alamanda rumah sakit 

umum daerah dr. H. Abdul moeloek.  

 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pemberian insentif  mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap motivasi kerja perawat.  Analisis kuantitatif 

dilakukan dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh angka Sig.t hitung  sebesar 0.001<0.05 dan nilai R square 

sebesar 0,428. Hasil persamaan regresi sederhana sebagai berikut Y= 16,044 + 

0,648X. Maka dapat dikatakan bahwa pemberian insentif berpengaruh positif 

terhadap motivasi kerja perawat pada Instalasi Rawat Inap (IRNA) Alamanda 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Abdul Moeloek di Bandarlampung.  

 
Saran yang dapat diberikan adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul 

moeloek di Bandar Lampung harus mampu meningkatkan motivasi kerja perawat 

terhadap tugas yang diberikan dengan cara memberi perhatian lebih terhadap 

waktu pemberian insentif yang seharusnya tepat waktu,  meningkatkan tanggung 

jawab kerja perawat, memperbaiki lingkungan kerja agar lebih nyaman bagi 

perawat dan menaikkan jumlah insentif yang akan diterima oleh masing-masing 

perawat . 


