
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rumah sakit adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang 

bergantung pada kualitas SDM dan memiliki peran sangat strategis dalam 

upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat indonesia. 

Salah satu profesi yang mempunyai peran penting di rumah sakit adalah 

perawat. Jumlah perawat menurut data PPNI mencapai sekitar 60% dari total 

tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Selain profesi yang jumlahnya 

dominan, keperawatan adalah profesi yang berperan penting dalam upaya 

menjaga mutu pelayanan kesehatan rumah sakit (Aditama, 2004). 

Dari hasil survey Depkes tahun 2013 menunjukkan bahwa tenaga 

kesehatan diseluruh Indonesia khususnya perawat yaitu sekitar 225.000 orang 

tenaga perawat dari 869.832 orang tenaga kesehatan diseluruh Indonesia. 

Sedangkan untuk tahun 2010 direncanakan seluruh tenaga kesehatan 

1.305.000 orang tenaga kesehatan dan 355.441 orang tenaga perawat 

profesional yang dibutuhkan. Jumlah perawat di Indonesia menurut data dari 

Departemen Kesehatan RI (2009) adalah sekitar 180.000 orang dengan 

latarbelakang pendidikan : 56,65% SPK, 30% Perawat lulus DIII 

Keperawatan dan 22,9% lulusan S1 Keperawatan. 

Jumlah tenaga perawat yang banyak pada era saat ini belum diimbangi 

dengan peningkatan kualitas perawat dalam pemberian pelayanan. Di rumah 
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sakit, pelayanan keperawatan belum mencerminkan praktik pelayanan 

profesional yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasien, melainkan 

lebih kepada pelaksanaan tugas. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah 

perawat dan tingkat pendidikan perawat (Faizin 2008). Untuk dapat 

mewujudkan tercapainya pelayanan yang berkualitas diperlukan adanya 

tenaga keperawatan yang profesional, memiliki kemampuan intelektual, 

tehnikal dan interpersonal, bekerja berdasarkan standar praktek, 

memperhatikan kaidah etik dan moral (Hamid, 2000).  

Menurut Hasibuan (2005), perawat yang bekerja pada pelayanan 

merupakan karyawan rumah sakit yang memerlukan pendidikan dan pelatihan 

untuk meningkatkan produktifitas kerja. Setiap perawat dituntut agar dapat 

bekerja efektif, efisien, dan berkualitas dalam bekerja sehingga daya saing 

rumah sakit semakin besar. Pengembangan ini dilakukan untuk tujuan non 

karier maupun karier bagi perawat melalui pendidikan dan pelatihan. Dan 

pendidikan berkelanjutan bagi perawat dalam rangka meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan sangat diperlukan sehingga sistem 

pengembangan karir perawat sebagai perawat profesional dapat terlaksana. 

Menurut Kusnanto (2003), perawat profesional merupakan perawat 

lulusan perguruan tinggi pada jenjang sarjana, bagi perawat lulusan DIII 

keperawatan masih disebut sebagai perawat vokasional atau profesional 

pemula. Salah satu indikator makro perawat profesional adalah minimal 

berpendidikan sarjana yang dapat ditempuh melalui dua tahap pendidikan: (1) 

tahap akademik 8 semester untuk lulusan SMA, dan 3 semester untuk lulusan 
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DIII keperawatan dan (2) tahap praktik profesi Ners 2 semester. Lamanya 

jangka waktu dan mahalnya biaya untuk menempuh pendidikan lanjutan bagi 

perawat yang sudah bekerja di rumah sakit, motivasi dari diri sendiri menjadi 

hal yang penting demi kelancaran proses menemuh pendidikan lanjut dan 

banyak faktor yang dapat mempengaruhi motivasi perawat untuk melanjutkan 

pendidikan. Ada motivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan 

karena ingin meningkatkan profesionalisme demi meningkat mutu pelayanan 

keperawatan kepada masyarakat dan meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan untuk kualitas perawat sebagai pemberi pelayanan profesional, 

ada motivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan karena 

adanya kesempatan dan waktu yang tepat untuk melanjutkan pendidikan.  

Langkah awal yang perlu ditempuh oleh perawat profesional adalah 

mengembangkan pendidikan tinggi keperawatan dan memberikan 

kesempatan kepada para perawat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih 

tinggi. Sehingga diharapkan pada akhir tahun 2002, semua pendidikan 

perawat yang ada di rumah sakit sudah memenuhi kriteria minimal sebagai 

perawat profesional (lulusan DIII keperawatan) dan pada tahun 2015 sudah 

lebih dari 80% perawat berpendidikan Ners (Nursalam, 2007). 

Namun pada saat ini masih banyak perawat yang belum memiliki 

motivasi untuk mengembangkan karier perawat melalui pendidikan 

berkelanjutan dari hasil penelitian Jumiati (2011) Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan Motivasi Perawat untuk Melanjutkan Pendidikan 

Sarjana Keperawatan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian 
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menunjukkan 40 responden (61,5%) memiliki penghargaan kategori cukup. 

Sebanyak 42 responden (64,6%) memiliki pengembangan potensi individu 

kategori cukup. Sebanyak 45 responden (69,2%) menyatakan faktor gaji 

kategori cukup. Terdapat 56 responden (86,2%) mempunyai motivasi 

melanjutkan pendidikan sarjana keperawatan kategori cukup. 

Maulana (2003) Faktor-faktor yang berhubungan dengan Motivasi 

Perawat Untuk Melanjutkan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Tinggi 

Keperawatan di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Hasil penelitian  

menunjukkan, sebagian besar responden mempunyai motivasi yang tinggi 

yaitu 67 %, motivasi sedang 14 %, dan motivasi rendah 19%. 

Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto merupakan rumah sakit Tk 

III dibawah Detasemen Kesehatan Wilayah (Denkesyah 04.04.01) 

Purwokerto dan termasuk Rumah Sakit tipe C. Rumah sakit Tk III 0406.01 

Wijayakusuma dulunya bernama Rumah sakit Brigadir 8/III Sunan Gunung 

Jati, merupakan rumah sakit Belanda yang diserahkan ke Divisi II Gunung 

jati yang sekarang adalah Rumah Sakit Umum Banyumas bagian utara. Pada 

tanggal 1 April 1967 Rumkit Tk III/711, dipindahkan ke Jl. Prof Dr. HR 

Bunyamin berdasarkan surat perintah Danrem 071 No. Sprin/106/III/1967. 

Rumah sakit Wijayakusuma mempunyai visi yaitu rumah sakit 

Wijayakusuma menjadi kebanggaan setiap prajurit dan senantiasa 

mengutamakan keselamatan pasien dan misi yaitu memberikan pelayanan 

kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka 

meningkatkan derajat kesehatan prajurit dan masyarakat serta senantiasa 
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mengutamakan keselamatan pasien. Rumah sakit Wijayakusuma memiliki 

112 perawat, dengan latar belakang pendidikan bervariasi. Perawat dengan 

latar belakang pendidikan SPK 10 orang, DIII 100 orang, S1 2 orang. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan kepada 10 

perawat di Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto pada bulan November 

2013, didapat data bahwa 2 perawat mengatakan ada motivasi tinggi untuk 

melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan, sedangkan 8 perawat memiliki 

motivasi rendah untuk melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

“Hubungan kebijakan rumah sakit, status pendidikan dan status ekonomi 

dengan motivasi perawat melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan di 

Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto”. 

B. Rumusan masalah 

Motivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan karena 

mempunyai tujuan untuk meningkatkan profesionalisme demi meningkatkan 

mutu pelayanan keperawatan kepada masyarakat dan meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan untuk kualitas perawat sebagai pemberi 

pelayanan profesional. Untuk menghasilkan seorang perawat profesional 

harus menempuh dua tahap pendidikan yaitu pendidikan akademi dan tahap 

pendidikan profesi. Perawat lulusan dari akademi keperawatan hanya 

memiliki kompetensi vokasional dan hanya perawat lulusan pendidikan 

sarjana keperawatan yang memiliki kompetensi sebagai perawat profesional. 

Dengan perubahan tuntutan ini maka perawat dengan lulusan akademi 
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keperawatan diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana 

keperawatan yang akan merubah perawat yang bersifat vokasional menjadi 

perawat profesional.  

Akan tetapi status ekonomi dan lamanya jangka waktu untuk 

menempuh pendidikan berkelanjutan bagi perawat yang sudah bekerja 

dirumah sakit, untuk membuat motivasi diri menjadi sangat penting demi 

kelancaran proses menempuh pendidikan berkelanjutan dan kebijakan rumah 

sakit menjadi bagian dari faktor yang mempengaruhi motivasi untuk 

melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan. Kebijakan rumah sakit yang 

mendukung bawahannya untuk menempuh pendidikan berkelanjutan akan 

menaikan motivasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian: “Apakah terdapat hubungan kebijakan 

Rumah Sakit, status pendidikan dan status ekonomi dengan motivasi perawat 

untuk melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan di Rumah Sakit 

Wijayakusuma Purwokerto?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kebijakan rumah 

sakit, status pendidikan dan status ekonomi dengan motivasi perawat untuk 

melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mendeskripsikan karakteristik responden yang terdiri dari usia, 

jenis kelamin. 
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b. Untuk mendeskripsikan kebijakan rumah sakit di Rumah Sakit 

Wijayakusuma Purwokerto. 

c. Untuk mendeskripsikan status pendidikan perawat di Rumah Sakit 

Wijayakusuma Purwokerto. 

d. Untuk mendeskripsikan status ekonomi perawat di Rumah Sakit 

Wijayakusuma Purwokerto.  

e. Untuk mengidentifikasikan tingkat motivasi perawat untuk melanjutkan 

pendidikan tinggi keperawatan di Rumah Sakit Wijayakusuma 

Purwokerto.  

f. Untuk menganalisa hubungan kebijakan rumah sakit dengan motivasi 

perawat untuk melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan di Rumah 

sakit Wijayakusuma Purwokerto. 

g. Untuk menganalisa hubungan status pendidikan dengan motivasi 

perawat untuk melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan di Rumah 

sakit Wijayakusuma Purwokerto. 

h. Untuk menganalisa hubungan status ekonomi dengan motivasi perawat 

untuk  melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan di Rumah sakit 

Wijayakusuma Purwokerto. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Rumah sakit 

a. Memberi informasi mengenai tingkat motivasi perawat untuk 

melanjutkan pendidikan sarjana keperawatan, sehingga pihak 
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manajemen rumah sakit terkait bisa lebih mengembangkan sumber daya 

manusia di bidang keperawatan. 

b. Mendorong peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia 

khususnya perawat dalam bentuk ketersediaan tenaga yang profesional 

di bidangnya guna meningkatkan pelayanan dan kepuasan pasien. 

c. Melakukan penilaian motivasi perawat untuk melanjutkan pendidikan 

tinggi keperawatan di Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto. 

2. Bagi perawat 

a. Memberikan pengetahuan kepada perawat tentang pengembangan 

pelayanan keperawatan profesional melalui pendidikan berkelanjutan. 

b. Memberikan motivasi kepada perawat untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang lebih tinggi guna pengembangan diri dalam meningkatkan 

pelayanan kesehatan yang profesional. 

3. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti 

serta memotivasi diri untuk melakukan penelitian berikutnya. 

E. Penelitian Terkait 

Penelitian terkait yang dapat penulis kumpulkan dapat dilihat pada 

tabel berikut:  

Tabel 1.1. Penelitian Terkait 

Peneliti Persamaan Perbedaan 

Irfan Maulana 
(2003), Faktor-
faktor yang 
berhubungan 

1. Desain penelitian 
yang digunakan 
adalah cross 
sectional. 

1. Variabel terikat: 
motivasi perawat 
untuk melanjutkan 
pendidikan pada 
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dengan Motivasi 
Perawat DIII  
Untuk Melanjutkan 
Pendidikan Pada 
Jenjang S1 
Keperawatan di 
RSUD Ulin 
Banjarmasin. 
 
 
 

2. Cara pengambilan 
data menggunakan 
kuesioner. 

jenjang S1 
keperawatan. 

 
 
2. Variabel bebas: 

pengembangan 
SDM. 

3. Sampel penelitian 
adalah 58 
responden. 

4. Tehnik pengambilan 
sampel 
menggunakkan tenik 
probability sampling 
jenis purposive 
sampling. 

Jumiati (2011), 
Faktor-Faktor yang 
Berhubungan 
dengan Motivasi 
Perawat untuk 
Melanjutkan 
pendidikan Sarjana 
Keperawatan di RS 
PKU 
Muhammadiyah 
Surakarta.  

1. Jenis Penelitian 
yang digunakan 
menggunakan 
kuantitatif. 

2. Desain penelitian 
yang digunakan 
menggunakan cross 
setional 

3. Cara pengambilan 
data menggunakan 
kuesioner. 

1. Variabel terikat: 
motivasi perawat 
untuk melanjutkan 
pendidikan sarjana 
keperawatan. 
Variabel bebas: 
penghargaan, 
pengembangan 
individu, gaji. 

2. Populasi dan 
sampel penelitian 
65 responden. 

3. Alat analisis 
menggunakan 
alpha cronbach. 

Arum Setyaningsih 
(2012), faktor-
Faktor yang 
berhubungan 
dengan Motivasi 
Perawat 
Melanjutkan 
Pendidikan ke 
Jenjang S1 
Keperawatan di 
Rumah Sakit 
Roemani 
Muhammadiyah 
Semarang. 

1. Desain penelitian 
yang digunakan 
menggunakan cross 
setional. 

2. Cara pengambilan 
data menggunakan 
kuesioner. 

1. Variabel terikat: 
motivasi perawat 
untuk melanjutkan 
pendidikan ke 
jenjang S1 
keperawatan. 
Variabel bebas : 
usia, lama kerja, 
status perkawinan, 
penghargaan, 
pendapatan 
keluarga, 
dukungan atasan. 

2. Alat analisis : 
Spearman  
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