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ABSTRAK 
 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar sebagai salah satu pelayanan publik 

dalam bidang kesehatan merupakan rumah sakit umum yang menjadi rujukan di Kota 

Banjar. Rumah sakit ini diharapkan mampu menangani berbagai keluhan permasalahan 

kesehatan warga Kota Banjar dan sekitarnya untuk memperoleh layanan kesehatan 

mereka. Kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu 

mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor enabling yang berhubungan dengan kepuasan kerja tenaga 

admiistrasi karyawan di Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Rumah Sakit Umum 

(RSU) Kota Banjar. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian 

korelatif. Populasi dalam penelitian sebanyak 175 orang. Penentuan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik random sampling dan diperoleh 64 orang.  

Hasil penelitian di BLUD RSU Kota Banjar menunjukkan lingkungan kerja 

pegawai administrasi lebih banyak baik yaitu 36 orang (56,2%), sarana dan prasarana 

lebih banyak baik yaitu 36 orang (56,2%). Dari 64 pegawai yang diteliti terdapat 34 

pegawai yang puas. Lingkungan kerja berpengaruh kuat terhadap kepuasan pegawai 

dengan koefisien korelasi ( r) sebesar 0,743. Sarana dan prasarana berpengaruh cukup 

terhadap kepuasan pegawai dengan koefisien korelasi ( r) sebesar 0,505. Jadi dapat 

disimpulkan faktor enabling mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Banjar 

Saran bagi BLUD RSU Kota Banjar Diharapkan memenuhi harapan atau 

keinginan setiap pegawainya, yaitu dengan mangakomodir setiap usulan dari pegawai 

sesuai dengan kemampuan BLUD RSU Kota Banjar. Sehingga setiap aspirasi atau 

harapan-harapan dari pegawai dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti guna menimbulkan 

kepuasan pegawai. 

 

Latar Belakang 

Kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu mempunyai 

tingkat kepuasan yang berbeda-beda, seperti yang didefinisikan oleh Kreitner & Kinicki 

(2005), bahwa kepuasan kerja sebagai efektivitas atau respons emosional terhadap 

berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini mengandung pengertian bahwa kepuasan kerja 

bukanlah suatu konsep tunggal, sebaliknya seseorang dapat relatif puas dengan suatu 

aspek dari pekerjaannya dan tidak puas dengan salah satu atau beberapa aspek lainnya. 

Arti penting sumber daya manusia terletak pada kemampuannya bereaksi secara 

sukarela dan secara positif terhadap sasaran-sasaran pelaksanaan pekerjaan serta 

kesempatan-kesempatan dalam rangka usaha mereka mencapai kepuasan dari hasil 
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pekerjaan, sehingga dapat memberikan kontribusi dan prestasi kerja yang optimal untuk 

mencapai tujuan suatu organisasi. (Anonim : 2009). 

Pernyataan  Vroom mengandung  petunjuk  mengapa kepuasan kerja dan kinerja 

saling berkaitan meskipun kenyataan bahwa keduanya disebabkan oleh hal yang  

berbeda.  Bahkan Robbins (2007) menyatakan bahwa  hubungan  antara keduanya lebih 

tepat disebut ”mitos manajemen” dan sulit untuk menetapkan ke arah mana hubungan 

sebab akibat di antara keduanya. Namun dari berbagai penelitian ditemukan bukti 

bahwa organisasi yang memiliki karyawan yang lebih puas cenderung lebih efektif 

dibandingkan organisasi yang memiliki karyawan yang kurang puas 

 

 

Kepustakaan 
Kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu mempunyai 

tingkat kepuasan yang berbeda-beda, seperti yang didefinisikan oleh Kreitner & Kinicki 

(2005), bahwa kepuasan kerja sebagai efektivitas atau respons emosional terhadap  

berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini mengandung pengertian bahwa kepuasan kerja 

bukanlah suatu konsep tunggal, sebaliknya seseorang dapat relatif puas dengan suatu 

aspek dari pekerjaannya dan tidak puas dengan salah satu atau beberapa aspek lainnya. 

Tiffin mengemukakan bahwa kepuasan kerja berhubungan dengan sikap dari 

karyawan terhadap pekerjaan itu sendiri, situasi kerja, kerjasama antara pimpinan dan 

sesama pimpinan dan sesama karyawan. Locke dan Luthans berpendapat bahwa 

kepuasan kerja adalah perasaan pekerja atau karyawan yang berhubungan dengan 

pekerjaannya, yaitu merasa senang atau tidak senang, sebagai hasil penilaian individu 

yang bersangkutan terhadap pekerjaannya (As’ad, 2000). 

Menurut Lawrence Green persepsi dan perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor meliputi 

predisposing faktor, enabling faktor dan reinforcing faktor. Aplikasi teori Lawrence 

Green tersebut dari unsur predisposing faktor meliputi pengetahuan, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, sikap. Unsur enabling faktor terwujud dalam lingkungan fisik, tersedianya 

fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana. Sedangkan reinforcing faktor meliputi keaktifan 

petugas.  

 

Hasil Penelitian 
Hasil analisis bivariat dengan menggunakan koefisien korelasi diperoleh nilai r 

sebesar 0,743 angka ini berada pada interval 0,70 sampai dengan 0,90 yang 

menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh kuat terhadap kepuasan pegawai. 

Adanya pengaruh tersebut disebabkan lingkungan karyawan akan lebih mudah untuk 

menyelesaikan pekerjaan mereka apabila lingkungan kerja mendukung (seperti 

bersih,lingkungan menarik), tetapi jika lingkungan kerja tidak mendukung (seperti 

panas, lingkungan ribut, tidak nyaman) pegawai akan sukar untuk melaksanakan 

tugasnya. 

Kondisi lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai. 

Lingkungan kerja merupakan suatu lingkungan dimana para pegawai bekerja dan dapat 

mempengaruhi mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Faktor-faktor 

yang termasuk lingkungan kerja adalah pewarnaan, kebersihan, pertukaran udara, 

penerangan, musik, kebisingan, ruang gerak dan hubungan antara pegawai atau pegawai 

dengan atasan Lingkungan kerja yang baik akan memberikan kenyamanan pribadi 

maupun dalam membangkitkan semangat kerja pegawai sehingga dapat mengerjakan 

tugas-tugas dengan baik. Disamping itu pegawai akan lebih senang dan nyaman dalam 
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bekerja apabila fasilitas yang ada dalam keadaan bersih, tidak bising, pertukaran udara 

yang cukup baik dan peralatan yang memadai serta relatif modern. 

Adanya pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja telah dibuktikan 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Diane Applebaum, Susan Fowler, Nancy Fiedler, 

Omowunmi Osinubi, dan Mark Robson dengan judul “The Impact of Environmental 

Factor on Nursing Stress, Job Satisfaction, and Turnover Intention”. Menyatakan 

bahwa The purpose of this study was to investigate relationship between environmental 

factors of odor, noise, light, and color and perceived stress, job satisfaction...”. dimana 

lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja seseorang, terbukti 

didalam jurnal tersebut mengatakan bahwa lingkungan kerja secara fisik maupun 

nonfisik mempunyai dampak positif dan negatif, dimana lingkungan kerja yang buruk 

akan mempengaruhi tingkat stress karyawan dalam pekerjaannya, begitu juga 

sebaliknya, apabila lingkungan kerja mendukung dan kondusif, maka karyawan akan 

merasa puas didalam pekerjaannya, dan tingkat stress dalam pekerjaan karyawanpun 

akan hilang dengan sendirinya, ini sebabnya lingkungan kerja tersebut mendukung, oleh 

sebab itu organisasi/institusi harus menciptakan lingkungan kerja yang baik, sehingga 

tingkat turnover dalam lingkungan kerja karyawan dalam dapat diminimalisir 

Hasil analisis bivariat dengan menggunakan koefisien korelasi diperoleh nilai r 

sebesar 0,505 angka ini berada pada interval 0,40 sampai dengan 0,70 yang 

menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh cukup terhadap kepuasan pegawai. 

Adanya pengaruh tersebut disebabkan. 

 Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan fungsi. 

Fasilitas merupakan komponen individual dari penawaran yang mudah ditumbuhkan 

atau dikurangi tanpa mengubah kualitas dan model jasa. Fasilitas juga merupakan alat 

untuk membedakan program lembaga pendidikan yang satu dari pesaing yang lainnya. 

Fasilitas kerja sangatlah penting bagi organisasi/institusi, karena dapat menunjang 

kinerja karyawan, seperti dalam penyelesaian pekerjaan. Pada suatu organisasi/institusi 

untuk mencapai suatu tujuan diperlukan alat pendukung yang digunakan dalam proses 

atau aktifitas di organisasi/institusi tersebut. Fasilitas yang digunkan oleh setiap 

organisasi/institusi bermacam-macam bentuk, jenis dan manfaatnya. Semakin besar 

aktifitas suatu organisasi/institusi maka semakin lengkap pula fasilitas dan sarana 

pendukung dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Terdapat hubungan yang antara sarana dan prasarana kerja akan berpengaruh pada 

kepuasan kerja dan kemampuan petugas rumah sakit. Meskipun dari skill petugas 

mampu memberikan pelayanan yang baik tapi jika tidak ditunjang dengan peralatan 

yang memadai maka hasil yang diharapkan tidakakan maksimal. 

. 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 
Lingkungan kerja tenaga administrasi di BLUD RSU Kota Banjar lebih banyak baik 

yaitu 36 orang (56,2%). Hal ini dikarenakan manajemen BLUD RSU Kota Banjar 

mendukung untuk setiap perbaikan lingkungan kerja yang kondusif. 

Sarana dan prasarana tenaga administrasi di BLUD RSU Kota Banjar lebih banyak 

baik yaitu 36 orang (56,2%). Hal ini dikarenakan manajemen BLUD RSU Kota Banjar 

telah memberikan kemudahan dan memenuhi sarana pegawai dalam bekerja 

Dari 64 tenaga administrasi yang diteliti terdapat 34 tenaga administrasi di Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Banjar yang puas. 
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Lingkungan kerja berpengaruh kuat terhadap kepuasan tenaga administrasi di Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Banjar dengan 

koefisien korelasi ( r) sebesar 0,743. Sarana dan prasarana berpengaruh cukup terhadap 

kepuasan tenaga administrasi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit 

Umum (RSU) Kota Banjar dengan koefisien korelasi ( r) sebesar 0,505. 

Jadi dapat disimpulkan faktor enabling berpengaruh terhadap kepuasan kerja tenaga 

administrasi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum (RSU) 

Kota Banjar  

   

Saran 
Diharapkan memenuhi harapan atau keinginan setiap pegawainya, yaitu dengan 

mengakomodir setiap usulan dari pegawai sesuai dengan kemampuan BLUD RSU Kota 

Banjar. Sehingga setiap aspirasi atau harapan-harapan dari pegawai dapat dievaluasi dan 

ditindaklanjuti guna menimbulkan kepuasan pegawai. Pimpinan diharapkan terus 

berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pelatihan-

pelatihan atau memberi kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 

guna meningkatkan kinerja pegawainya. 
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