
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada era abad ke – 21 ini perempuan bukan lagi makhluk yang diciptakan 

untuk hanya mengurus rumah dan mengurus dapur saja. Emansipasi wanita yang 

dicetuskan oleh R.A. Kartini membuka wawasan bagi perempuan untuk ikut 

ambil bagian dalam membantu tugas laki-laki sebagai kepala keluarga dan 

mencari nafkah. Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat juga mendorong wanita 

untuk ikut bekerja membantu ekonomi keluarga. 

Menurut Denrich Suryadi (2004:12), Peran  ganda  adalah  dua  peran  

atau  lebih  yang  di  jalankan  dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini peran 

yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu 

bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di luar 

rumah. Peran ganda ini dijalani bersamaan dengan peran tradisional kaum 

perempuan sebagai istri dan ibu dalam keluarga, seperti menjadi mitra suami 

dalam membina rumah tangga, menyediakan kebutuhan rumah tangga, serta 

mengasuh dan mendidik anak-anak 

Hidup seimbang antara bekerja dan berkeluarga merupakan pilihan. Ketika 

seorang perempuan memilih untuk memiliki keduanya, banyak upaya yang harus 

dilakukan. Selain itu, Jiping Zuo, seorang sosiolog dari Hong Kong mengatakan, 

saat ini dunia kerja di segala bidang industri mulai berpihak pada erempuan, 

dibanding laki-laki. Cara untuk menyiasatinya bisa dengan fleksibilitas jam kerja. 

Menurut Hoog dan higs (2000), Jam kerja fleksibel (flex time) merupakan salah 



satu bentuk praktik flexible work arrangement, dimana professional diarahkan 

untuk bekerja dengan jumlah jam tertentu dengan fleksibilitas yang lebih besar 

atau bekerja tidak sebanyak jam kerja yang telah ditetapkan di kantor. 

 Riset menunjukkan bahwa saat ini perempuan terlihat lebih fleksibel 

dalam menerima keputusan yang menyangkut karirnya di tempat kerja. Hal ini 

membuat perempuan justru lebih mendapat kesempatan untuk maju. Akibatnya, 

banyak pula perempuan yang menduduki posisi penting dalam suatu perusahaan. 

Gaji juga menjadi salah satu factor mengapa perempuan memilih bekerja, 

menurut Achmad S. Ruky (2001:8)  Gaji merupakan pembayaran atas penyerahan 

jasa yang dilakukan oleh para karyawan yang mempunyai jenjang jabatan PNS, 

anggota TNI dan POLRI dan anggota pemerintah yang dibayarkan secara 

bulanan. Gaji di dapatkan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan bagi 

perawat itu sendiri maupun keluarganya. Kesejahteraan adalah sebuah tata 

kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan 

rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat 

lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha 

pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri 

sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi 

(Rambe, 2004). 

Jumlah angkatan kerja diperkirakan sebesar 125,3 juta pada Februari 2014, 

atau naik 5,2 juta dibandingkan Agustus 2013 atau 1,7 juta dibandingkan bulan 

Februari 2013. Tingkat partisipasi angkatan kerja diperkirakan sebesar 69,2 

persen dan jumlah orang yang bekerja pada Februari 2014 mencapai 118,2 juta. 



Peningkatan partisipasi angkatan kerja ini didorong oleh peningkatan jumlah 

perempuan di perkotaan yang masuk dalam angkatan kerja. Kendati demikian, 

kesenjangan antar gender dalam hal partisipasi angkatan kerja masih ada, di mana 

tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan mencapai sebesar 85,0 

persen dan 53,4 persen pada Februari 2014. 

Kota Semarang menjadi salah satu kota yang terbuka terhadap pekerja 

perempuan,hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :  

 

Tabel 1. 1 

Banyaknya Pekerja Perempuan Di Kota Semarang 
 

Tahun Pekerja Perempuan Persentase (%) 

2014 372,827 35 

2015 372,827 35 

2016 397,074 37 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang,2016 

Dapat dilihat dari data diatas angkatan kerja perempuan mengalami 

peningkatan pada tahun 2014 sebanyak 35% dan meningkat pada tahun 

berikutnya sebesar 37% hal ini menandakan Kota Semarang adalah kota yang 

sangat terbukadengan para pekerja perempuan. Data tersebut juga 

mengidentifikasikan bahwapekerja perempuan mendapatkan kesempatan yang 

tinggi dan dapat lebih mudahuntuk mengakses pekerjaan. 

 
 



Tabel 1. 2 

Tabel Jumlah Karyawan 

 

TAHUN MASUK KELUAR (+)/( - ) 

2014 36 18 18 

2015 33 11 22 

2016 46 12 34 

2017 11 6 5 

Sumber : RS. Panti Wilasa Citarum Semarang, 2017   

 Data pada tabel 1.2 menunjukkan jumlah karyawan keluar dan masuk pada 

tahun 2014 sampai dengan april 2017. Karyawan yang keluar paling banyak 

adalah di tahun 2014 dimana sebanyak 18 karyawan dan dalam waktu setahun 

karyawan yang paling sedikit keluar adalah di tahun 2015. 

Gambar 1. 1 

Grafik Klasifikasi Karyawan Keluar 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 Dari grafik diatas dapat dilihat jumlah perawat yang keluar dengan 

mengundurkan diri paling banyak jumlahnya pada tahun 2014 sebanyak 9 orang, 
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kemudian pada tahun 2015 turun menjadi hanya 3 orang kemudian pada tahun 

2016 kembali turun menjadi 2 orang perawat saja, ini menunjukkan semangat 

kerja para perawat semakin tinggi meskipun mereka harus menjalankan peran 

gandanya. Namun data statistik pada 2017 sampai pada bulan april menunjukkan 

bahwa perawat yang melakukan undur diri adalah senyak 4 orang, hal ini cukup 

mengkhawatirkan karena dalam cactur wulan pertama saja sudah ada 4 karyawan 

yang keluar dengan jenis mengundurkan diri. 

 Hasil penelitian Chen (2010) menyatakan bahwa klasifikasi peran ganda 

istri terdiri dari 12 aspek: sebagai anak, istri, orangtua, nenek, saudara kandung, 

teman, bagian dari keluarga besar, tetangga, pekerja, anggota grup, aktivis 

keagamaan, dan sukarelawan.Herzog et al. (1998) yang menyatakan bahwa 

perempuan yang terlibat dalam peran ganda seperti aktivitas grup akan 

meningkatkan kesejahteran subjektifnya. 

Menurut Dwi Cahyaningdyah (2009) Adanya gerakan perempuan 

memasuki dunia kerja menyebabkan perubahan baik dalam masyarakat 

maupun dalam keluarga dan dalam kehidupan individu yang bersangkutan. 

Secara ekonomis, adanya pasangan suami istri yang bekerja (two-worker 

family) menyebabkan peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 

Dengan adanya ekstra pendapatan yang mereka terima, keluarga dapat 

menghadapi inflasi dan kasus-kasus lain yang menuntut peningkatan daya beli 

secara substansial. Pendapatan ganda diharapkan dapat mencukupi segala 

kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak. 



Peran ganda adalah jumlah peran yang berorientasi pada pendekatan 

hubungan dengan orang lain dan frekuensi peran (frekuensi kontak face to 

face dengan orang lain selama satu tahun) (Chen 2010). Peran ganda dan efek 

kesejahteraan berbeda untuk setiap budaya yang berbeda dan peran ganda 

lebih menguntungkan untuk kesejahteraan psikologi laki-laki daripada 

perempuan di Jepang dan Barat (Sugihara 2008).  

Dalam Factor Related to Well-Being Among The Elderly In Urban China 

Focusing on Multiple Roles ( Chen 2010)menghasilkan Semakin banyak 

jumlah peran yang dimiliki perempuan, semakin sering kontak dengan 

tetangga dan banyak aktivitas grup lainnya maka semakin tinggi kesejahteraan 

subjektif perempuan. 

Menjalani lebih dari satu peran, sebagai seorang pekerja, ibu rumah 

tangga, dan sebagai istri tidaklah mudah. Wanita karir yang telah menikah dan 

punya anak memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih berat dari pada 

wanita single. Peran ganda pun dialami oleh wanita tersebut karena selain 

berperan di dalam keluarga, wanita tersebut juga berperan di dalam karirnya. 

Dalam penelitian terdahulu mengenai peran ganda perempuan membahas 

tentang peran ganda yang dilakukan wanita,dampak terhadap dirinya serta 

dampak terhadap pengembangan kariernya, denganmengkaji kondisi 

kehidupan dalam keluarga dimana wanita disamping berperansebagai ibu 

rumahtangga dengan tugas-tugas mengurus rumahtangga, merawatpara 

anggota keluarga juga berperan sebagai penghasil ekonomi. 

Kesempatanmemperoleh pendidikan dan meraih lapangan pekerjaan semakin 



terbuka luasnamun wanita tetap dituntut untuk melakukan peran domestik. Hal 

inimengakibatkan terjadinya beban ganda pada wanita, yang dapat berakibat 

padakinerja wanita. 

Flexitime merupakan salah satu dari konsep flexible working yang 

pertama sekali diperkenalkan di Jerman pada akhir tahun 1960-an dengan 

nama gleitzeit yang berarti memotong waktu. Flextime memungkinkan 

karyawan untuk melakukan variasi jam kerja pada jam kerja standar yang ada 

(Staffordshire University,2005).Pada Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum 

sendiri terdapat 3 jenis pembagian jam kerja, yaitu (1) Shift pagi 07.00-14.00 

(2) shift siang 14.00-21.00 dan (3) shift malam 21.00-07.00 hari berikutnya. 

Dalam pembagian jadwal jam kerja setiap karyawan mendapat giliran sesuai 

ketentuan yang berlaku dan tidak memandang laki-laki maupun perempuan. 

Tidak dipungkiri bahwa karyawan dapat pula mendapatkan shift 2 sekaligus 

dalam satu hari, Pembagian shift kerja yang dilakukan oleh rumah sakit panti 

wilasa citarum dirasa lebih menguntungkan karna ibu yang bekerja masih bisa 

lebih leluasa untuk membagi waktu dengan pekerjaan rumah dibandingkan 

dengan perusahaan lain yang hanya memiliki satu jenis pembagian waktu 

kerja dari pagi hingga sore hari yang bahkan terkadang harus melanjutkan 

pekerjaan hingga malam dan mengurangi banyak waktu dengan anak dan 

suami serta pekerajan rumahnya. 

Pada penelitian terdahulu mengenai Playing All The Roles: Gender and 

The Work-Family Balancing Act (Milkie et. Al, 1999) menunjukkan bahwa 

jam kerja dan pembagian pekerjaan domestik yang adil mempengaruhi 



keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga.Peran wanita bekerja bukan saja 

mengurus pekerjaannya dikantor namun juga harus mengurus pekerjaannya 

sebagai ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya. 

Hal penetapan fleksibel jam kerja di harapkan oleh rumah sakit mampu 

untuk memberikan kesempatan bagi ibu bekerja untuk lebih dapat mengurus 

keluarganya karena dengan penetapan 3 shift dalam sehari perawat tidak perlu 

stand by selama seharian penuh di rumah sakit. 

Menurut BPS (M. Pohan, 2015) tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan 

tingkat pendapatan dari keluarga beserta penggunaannya. Tingkat 

kesejahteraan bersifat relatif yang antara satu dengan yang lain sesuai dengan 

bagaimana individu tersebut memanfaatkannya. Tingkat pendapatan tersebut 

berasal dari gaji yang di berikan oleh perusahaan. 

Gaji adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dari para 

pekerja, meskipun kesejahteraan satu orang dengan yang lainnya berbeda 

namun dalam sistem penggajian kesejahteraan karyawan adalah menjadi salah 

satu hal yang diutamakan oleh perusahaan. UMR pada Kota Semarang pada 

tahun adalah sebesar 1.685.000. jika di bandingkan dengan kota besar yang 

lain Semarang memang masih dalam taraf yang rendah karena masih dibawah 

2.000.000 bahkan selisih dengan kota besar lainnya hampir mencapai angka 1 

juta rupiah. Kesejahteraan pekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 

gaji yang baik dan peran unions.Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan menjelaskan pengaruh upah dan peran serikat pekerja 

pada kesejahteraan pekerja. efek demonstrasi pada kesejahteraan. Dan 



hasilnya adalah upah dan peran serikat pekerja mempengaruhi kesejahteraan 

pekerja (Elifaz Aldi, 2015). Gaji yang diberikan oleh Rumah Sakit Panti 

Wilasa citarum juga sudah sesuai bahkan diatas UMR yang di tetapkan oleh 

pemerintah. Tidak hanya gaji, RS juga memberikan tambahan tunjangan 

berupa beras kepada seluruh karyawannya dan anggota keluarganya. 

Menurut Suparlan dalam Suud (2006:5) kesejahteraan sosial, menandakan 

keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, 

dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial 

tertentu saja, jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan. Menurut Suharto 

(2006:3) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha 

terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, 

masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. 

Tingkat kesejahteraan merupakan konsep yang digunakan untuk 

menyatakan kualitas hidup suatu masyarakat atau individu di suatu wilayah 

pada satu kurun waktu tertentu. Menurut Yosep seperti yang dikutip 

Nurohmah (2003), kesejahteraan itu bersifat luas yang dapat diterapkan pada 

skala sosial besar dan kecil misalnya keluarga dan individu. Konsep 

kesejahteraan atau rasa sejahtera yang dimiliki bersifat relatif, tergantung 

bagaimana penilaian masing-masing individu terhadap kesejahteraan itu 

sendiri. 

Dalam The relationship between work-family conflict, role salience, and 

the career commitment of full-time working mothers in the USA (by Price, 



Noriece M., Ph.D., BARRY UNIVERSITY, 2014) menunjukkan bahwa ibu 

yang bekerja penuh dapat mengurangi konflik peran ganda yang dialaminya 

dengan berkomitmen pada karir yang dijalani. 

Ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan menjadi hal yang perlu 

diberikan perhatian khusus oleh perusahaan. Pengaturan jam kerja yang teratur 

dan fleksibel dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada serta terpenuhinya 

gaji yang sudah sesuai dengan UMR tidak serta merta mengurangi pandangan 

perawat di rumah sakit untuk berhenti bekerja dengan berbagai alasan. 

Kurangnya waktu bersama keluarga, dan memberikan perhatian kepada suami 

dan anak-anak dijadikan pertimbangan untuk berhenti bekerja dan 

mengesampingkan pendapatan gaji yang dapat menambah kesejahteraan 

dalam keluarga. Hal ini yang menarik perhatian peneliti untuk meneliti hal 

tersebut. Bagaimana para perawat membagi waktunya antara bekerja dengan 

keluarga dengan jam kerja yang sudah diatur setiap harinya dengan shift yang 

ada berserta gaji dan yang diberikan oleh perusahaan mampu memenuhi 

kesejahteraan perawat itu sendiri 

Berikut ini adalah disampaikan hasil penelitian terdahulu untuk 

memperkuat penulisan penelitian ini. 

 

 

 

 
 

 



 

Tabel 1. 3 

Penelitian Terdahulu 
 

Signifikan No signifikan 

1. Pengaruh Karakteristik Pekerjaan Dan Peran 

ganda Istri Karyawan Terhadap Kesejahteraan 

Keluarga Melalui Kompensasi Di PT. Perkebunan 

Nusantara XII Kebun Banjarsari Kec. Bangsalsari 

- Jember (Yenny ardhiyanti, 2013) 

2. Hubungan Antara adversity intelligence dan work 

family conflict pada ibu yang bekerja sebagai 

perawat (Diyah, 2013) 

3. Peran Ganda perempuan Dalam Keluarga Sebagai 

Buruh Pabrik Dan Ibu Rumah Tangga Di Desa 

Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

(Muh. Ridwan, 2012) 

4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat 

Kesejahteraan Karyawan outsourcing PT 

Perkebunan Nusantara II unit kebun sawit 

Seberang 

1. Konflik Peran Ganda, Coping 

tress dan Dukungan Sosial 

sebagai prediktor kesejahteraan 

Hidup Pada Perawat. (Jati Uji, 

2016) 

 

 

Hasil pengujian dan analisis Yenny, 2013, dapat disimpulkan bahwa 

variabel karakteristik pekerjaan (X1) secara partial mempunyai pengaruh yang 

nyata atau x berpengaruh signifikan terhadap variabel kompensasi (Z). 

Variabel peran ganda istri karyawan (X2) secara partial mempunyai pengaruh 

yang nyata atau berpengaruh signifikan terhadap variabel kompensasi (Z). 

Variabel peran ganda istri karyawan (X2) secara partial mempunyai pengaruh 

yang nyata atau berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan 

keluarga (Y). Variabel karakteristik pekerjaan (X1) secara partial mempunyai 

pengaruh yang nyata atau berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kesejateraan keluarga (Y). Hal ini menunjukkan bahwa variabel karakteristik 



pekerjaan (X1), variabel peran ganda istri karyawan (X2) dan variabel 

kompensasi (Z) secara bersama-sama atau serempak berpengaruh nyata atau 

berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan keluarga (Y). (yenny, 

2013). 

Sedangkan untuk hasil penelitian Diyah, 2013, memnunjukkan bahwa 

terdapat hubungan negatif yang signifikan antara adversity intelligence dengan 

work-family conflict pada ibu yang bekerja sebagai perawat di RS Panti 

Wilasa Semarang dengan rxysebesar -0,477. Sumbangan efektif adversity 

intelligence terhadap work-family conflict adalah sebesar 22,8% dan sisanya 

77,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini.  

Hasil penelitian Muh. Ridwan, 2012, Peran istri yang bekerja sebagai 

buruh pabrik dalam keluarga ini hampir sebagian tidak berubah, para istri 

masih tetap bekerja sebagai buruh pabrik dan juga masi bisa mengontrol 

pekerjaan di rumah sebagai ibu rumah tangga. Akan tetapi mereka membagi 

waktu antara pekerjaan di pabrik dan di rumah tidak sepenuhnya terpenuhi, 

sebab waktu yang dia dapat di tempat kerja dan di rumah lebih banyak di 

tempat kerjanya. Di rumah dia hanya mempunyai waktu yang sedikit untuk 

suami dan anak-anaknya, sedangkan waktu yang lainnya untuk istirahat 

karena besoknya dia akan kembali lagi ke tempat kerjanya untuk melakukan 

aktifitas sehari-hari. Kesibukan mereka setiap hari, masih bisa mereka 

luangkan kepada keluarganya yaitu pada waktu libur kerja seperti hari 

minggu, itupun kalau tidak ada lembur, kalau ada lembur mereka masi 

menghabiskan waktunya di tempat kerja mereka. Sedangkan menurut Dita 



(2008) penghasilan/gaji berpengaruh secara positif dan nyata terhadap 

kesejahteraan karyawan. 

 Untuk hasil penelitian non signifikan menunjukkan Aspek variabel 

konflik peran ganda memiliki pengaruh negatif terhadap kesejahteraan hidup. 

Artinya semakin tinggi konflik peran ganda yang dialami perawat dapat 

menurunkan kesejahteraan hidup perawat.Dari hasil ini penelitian sebelumnya 

inilah yang memperkuat penulis untuk meneliti tentang Peran Ganda, Jam 

Kerja, dan Gaji terhadap kesejahteraan perawat perempuan RS. Panti Wilasa 

Citarum Semarang 

Kebaruan dalam penelitian ini adalah para perawat masih mau menjalani 

peran ganda sebagai ibu dan sebagai bagian dalam sebuah organisasi dengan 

jam kerja yang sudah ditentukan dan gaji yang ada. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusunlah penelitian dengan judul 

“Pengaruh Peran Ganda, Fleksibilitas Jam Kerja, Dan Gaji Terhadap 

Kesejahteraan Perawat Perempuan Pada Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum 

Semarang” 

1.2.Perumusan Masalah 

Dari permasalahan tersebut yang sudah dikemukakan diatas maka penulis 

menuliskan rangkaian rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh antara peran ganda terhadap kesejahteraan perawat 

wanita pada rumah sakit panti wilasa citarum semarang ? 

2. Apakah ada pengaruh antara fleksibilitas jam kerja terhadap kesejahteraan 

perawat wanita pada rumah sakit panti wilasa citarum semarang ? 



3. Apakah ada pengaruh antara gaji dengan kesejahteraan perawat wanita 

pada rumah sakit panti wilasa citarum semarang ? 

4. Apakah ada pengaruh peran ganda, fleksibilitas jam kerja, dan gaji 

terhadap kesejahteraan perawat wanita pada rumah sakit panti wilasa 

citarum semarang ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada maka dirumuskan tujuan dari 

penelitian ini sebaai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh peran ganda terhadap kesejahteraan perawat 

perempuan pada rumah sakit panti wilasa citarum semarang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh fleksibilitas jam kerja terhadap kesejahteraan 

perawat perempuan pada rumah sakit panti wilasa citarum semarang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara gaji terhadap kesejahteraan perawat 

perempuan pada rumah sakit panti wilasa citarum semarang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara peran ganda, fleksibilitas jam kerja, 

dan gaji terhadap kesejahteraan perawat perempuan pada rumah sakit panti 

wilasa citarum semarang. 

1.4. Kegunaan Penelitian  

1.4.1. Kegunaan Praktis 

Sebagai bahan pertimbangan pada rumah sakit untuk lebih dapat 

mengembangkan pekerja perempuan yang ada agar dapat pula lebih 

memahami para pekerjanya dan berbagai tantangan yang dihadapi. 



1.4.2. Kegunaan Teoritis 

Menurut Sugiyono (2007;85) dalam kaitannya dengan penelitian, maka 

fungsi teori yang pertama digunakan untuk memperjelas dan mempertajam 

ruang lingkup variabel yang akan diteliti. Fungsi teori yang kedua ( 

prediksi dan pemandu untuk menemukan fakta ) adalah untuk 

merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitiian, karena pada 

dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. 

Selanjutnya fungsi teori yang ketiga (kontrol) digunakan membahas hasil 

penelitian, dan selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam 

upaya pemecahan masalah. 

1.5. Kerangka teori 

1.5.1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manusia merupakan salah satu faktor produksi yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus dari perushaan, maka mnajemen sumber 

daya manusia memfokuskan perhatiannya pada masalah-masalah 

kepegawaian. 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu kegiatan pengelolaan 

yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas 

jasa, cara-cara mendesain perencanaan, penyusunan karyawan, 

pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan 

ketenagakerjaan. ( Sadili Samsudin, 2009: 117). 

Manajemen sumber daya merupakan suatu perencanaan 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan 



terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam 

mencapai tujuan perusahaan. ( Mangkunegara, 2013:2) 

Manajemen sumber daya merupakan suatu ilmu yang mempelajari 

bagaimana memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat 

perkerjaan, kelompok kerja, mengembangkan karyawan yang mempunyai 

kemampuan, mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat 

mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada 

mereka atas usahanya dalam bekerja. ( Bohlander dan Snell, 2010:4) 

1.5.2. Peran Ganda 

Peran menurut Kamus besar bahasa Indonesia merupakan pemain yang 

membawakan dua macam peran dalam suatu cerita drama. Sedangkan 

kaitannya dengan ilmu pendidikan peran ganda diartikan oleh para ahli 

sebagai berikut. Peran menurut Suhardono (1994:15) dapat dijelaskan 

lewat beberapa cara: pertama lewat penjelasan historis yang menyebutkan 

bahwa konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama dari zaman 

Yunani kuno yang menunjuk pada karakterisasi yang disandang untuk 

dibawakan oleh seorang aktor dalam pentas drama, kedua penjelasan yang 

merujuk pada ilmu sosial yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi 

yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur 

sosial; ketiga penjelasan yang lebih bersifat operasional yang 

menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang 

dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam suatu 



“penampakan/unjuk peran” (role performance). Suhardono (1994:15) 

kemudian menyimpulkan peran sebagai seperangkat patokan, yang 

membatasi perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki 

suatu posisi. 

Menteri Urusan peranan wanita (dalam Abdullah, 1997: 24) 

merumuskan peran seorang wanita bila dikaitkan dengan status yang 

dimilikinya adalah : 

1. Wanita berperan sebagai istri yang mendampingi suami 

2. Wanita berperan sebagai ibu yang mengasuh anak dan mndidik anak 

3. Wanita berperan sebagai manager didalam mengelola rumah tangga 

bagi suami dan anak 

4. Wanita berperan sebagai pekerja dalam berbagai sektor 

5. Wanita berperan sebagai anggota organisasi 

dengan demikian wanita akan selalu menemui peran ganda dalam 

kehidupan sehari-harinya. 

Primastuti (2000) menegaskan bahwa tidak seorangpun yang hanya 

mempunyai satu peran tanpa memainkan banyak peran, mustahil manusia 

berfungsi secara utuh. Begitu juga pada wanita, beberapa wanita memiliki 

peran ganda, yaitu sebagai seorang pekerja (pemimpin) dan tanggung 

jawab sebagai seorang istri dan ibu. Wanita yang memiliki peran 

ganda  mempunyai dua tujuan yang sama nilainya untuk dicapai, yaitu 

keberhasilan dalam memelihara keluarga dan profesionalitas dalam 

bekerja. Keberhasilan dalam memelihara keluarga muncul sebagai 



tuntutan dalam peran wanita sebagai istri dan ibu. Profesionalitas dalam 

bekerja muncul dalam peran sebagai karyawan. 

Wanita lebih sering mengalami konflik pekerjaan – keluarga 

daripada pria sebab secara alamiah seorang wanita akan melahirkan dan 

membesarkan anak serta memiliki tugas merawat keluarga sehingga tugas 

perempuan lebih besar daripada pria ( Dhamayanti, 2006). Artinya wanita 

lenih mengalami konflik pekerjaan – keluarga karena peran ganda yang 

dijalaninya yaitu peran dalam pekerjaan maupun keluarga. Fleksibilitas 

dapat menjadi konsep kunci dalam penugasan individu agar dapat 

melakukan tanggungjawabnya terhadap pekerjaan dan keluarga secara 

seimbang (Boles et al., 2001 dalam Dhamayanti, 2006) 

1.5.2.1.Kontribusi Perempuan Bekerja 

Perempuan bekerja memiliki kontribusi di berbagai aspek sektor-sektor 

penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya yaitu : 

 Pertama adalah aspek pendidikan untuk anak-anaknya agar mendapat 

pendidikan yang layak. Dalam keluarga terjadi juga sebuah pendidikan 

dari usia dini. Para perempuan menyerahkan anak-anak mereka ke sekolah 

dengan harapan dan keyakinan bahwa anak-anaknya akan mendapatkan 

pendidikan dan pengetahuan umum dan bersifat luas. 

 Kedua adalah aspek kesehatan untuk seluruh anggota keluarga, terutama 

adalah anak-anak. Perempuan tidak terlalu memperdulikan kesehatan 

mereka, selama mereka masih mampu bekerja mereka tidak akan pergi ke 



dokter. Karena para perempuan sangat memperdulikan kesehatan anak-

anaknya tanpa memperhatikan kesehatan dirinya sendiri. 

 Ketiga adalah aspek sosial, para perempuan harus pintar-pintar memutar 

arus perputaran penghasilannya untuk berbagai sektor agar dapat 

mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Seperti halnya arisan, perkumpulan 

wanita, membayar listrik , dan lain sebagainya. 

 Keempat adalah aspek ekonomi, para perempuan berkontribusi dalam 

aspek ekonomi dinilai dari keuletannya dalam bekerja dan berusaha dalam 

menyisihkan pendapatan mereka. (Moh. Padil dan Triyono 

Supriyant,2007:125-126) 

1.5.3. Teori Fleksibilitas Jam kerja 

Flextime atau flexible work time, yaitu pengaturan kerja dimana 

karyawan diharuskan untuk bekerja dalam jumlah jam tertentu dalam satu 

minggu namun karyawan dapat dengan bebas memilih jam kerja mereka 

dalam batas-batas tertentu.  

Jam kerja fleksibel (flex time) merupakan salah satu bentuk praktik 

flexible work arrangement, dimana professional diarahkan untuk bekerja 

dengan jumlah jam tertentu dengan fleksibilitas yang lebih besar atau 

bekerja tidak sebanyak jam kerja yang telah ditetapkan di kantor (Hook 

dan Higgs, 2000). Ada bermacam-macam pengaturan flextime, beberapa 

diantaranya yang paling banyak ditemukan dalam praktik adalah :  

1. Fixed WorkingHours, artinya jumlah jam kerja ditetapkan sama untuk 

semua karyawan , misalnya 40 jam per minggu. Karyawan 



diperbolehkan memilih jam kerja di antara beberapa pilihan yang 

ditetapkan, misalnya 25 persen karyawan boleh memilih jam 7.00 – 

15.00, 25 persen jam 8.00 – 16.00, 25 persen lagi jam 9.00 – 17.00, 

dan sisanya jam 10.00 – 18.00.  

2. Flexibel Working Hours, artinya karyawan bebas menentukan jumlah 

jam kerja yang mereka inginkan dalam setiap harinya, tetapi tetap 

harus memenuhi 40 jam per minggu. Misalnya karyawan yang hanya 

ingin bekerja empat hari dalam seminggu memilih bekerja 10 jam per 

hari. 

3. Variable Working Hours, artinya jumlah jam kerja semua karyawan 

ditetapkan sama oleh perusahaan tetapi diluar jam-jam tertentu yang 

mengharuskan semua karyawan hadir, misalnya jam 10.00 – 13.00, 

karyawan bebas memilih jam kerja yang disukai. 

Menurut Carlson et al. (2010) schedule flexibility adalah 

pengaturan kerja secara fleksibel yang berarti pemilihan tempat dan waktu 

untuk bekerja, baik formal atau informal, yang memfasilitasi karyawan 

dalam kebijakan berapa lama (time flexibility), kapan (timing flexibility), 

dan di mana (place flexibility) karyawan bekerja. 

Pekerja perempuan pada decade belakangan meningkat dengan 

cepat. Peningkatan jumlah karyawan perempuan ini meningkatkan 

tantanngan untuk mengatur waktu ,peran dan tanggungjawab menjadi 

lebih baik (Grady and McCarthy,2008; Fine-Davis et al.,2004; Marcinkus 

and Hamilton, 2006; O’Connor, 1998). Tantangan untuk ibu bekerja 



adalah bagaimana membagi peran agar lebih adil dan untuk meringankan 

beban ganda sebagai karyawan dan tanggungjawab sebagai ibu (Grady and 

McCarthy,2008; Fine-Davis et al.,2004) tantangan bagi perusahaan adalah 

mencari cara untuk mendukung ibu bekerja dengan opsi flexible working 

dan mereka menyadari kontribusi yang berharga (Grady and 

McCarthy,2008; O’Connell and Russell, 2005). Kebijkan ini termasuk 

kedalam pemberian judul undang-undangseperti cuti ibu hamil, cuti 

mengasuh, cuti menjadi orang tua, dan cuti lain yang tidak diatur didalam 

undang-undang seperti flexitime, job sharing, e-working dan term-time 

working. Tekanan semakin meningkat pada ibu bekerja seiring dengan 

mereka mencari arti dalam bekerja, dirumah, dan kehidupan personal 

mereka dalam menghadapi memilih prioritas dan peran karir. Sebagian 

besar ibu yang memikirkan karir menghadapi konfrontasi, pada beberapa 

hal, tantangan dalam pekerjaan, berjanji pada karir dan menginginkan 

kehidupan rumah (Grady and McCarthy,2008; Dex, 1999). 

Flexible working dapat menurunkan konflik pekerjaan-keluarga, 

menurunkan stres kerja yang dapat mempengaruhi performa individu yang 

juga dapat mengakibatkan nerkurangnya intent to live karyawan dan 

akhrnya menjadi turn over terutama pada pekerja wanita yang pada 

akhirnya akan memilih meneruskan tanggungjawab keluarga dibanding 

bertahan pada pekerjaan dan mengabaikan komitmen terhadap keluarga 

(Beham, dkk, 2012). Pengaturan pembagian jam kerja pada Rumah Sakit 

Panti Wilasa Citarum Semarang adalah sebagai berikut : 



 Shift pagi : 07.00-14.00 

 Shift siang : 14.00-21.00 

 Shift malam : 21.00-07.00 

1.5.4. Teori Gaji 

Gaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang 

diberikan secara teratur kepada seorang pegawai atas jasa dan hasil 

kerjanya. Gaji sering juga disebut sebagai upah, dimana keduanya 

merupakan suatu bentuk kompensasi, yakni imbalan jasa yang diberikan 

secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang pegawai. 

Perbedaan gaji dan upah hanya terletak pada kuatnya ikatan kerja dan 

jangka waktu penerimaannya. Seseorang menerima gaji apabila ikatan 

kerjanya kuat, sedang seseorang menerima upah apabila ikatannya 

kerjanya kurang kuat. Dilihat dari jangka waktu penerimaannya, gaji pada 

umumnya diberikan pada setiap akhir bulan, sedangkan upah diberikan 

pada setiap hari ataupun setiap mingguseterusnya disebut sebagai gaji 

pokok. (Abdillah, 2006:33). Dalam hal ini, pengertian gaji untuk Gaji 

merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh 

karyawan yangmempunyai jenjang jabatan seperti manajer (Mulyadi, 

2001, 377). Penggajian dapat diartikansebagai proses pembayaran upah 

kepada seseorang atau individu untuk pengganti hasil kerjaatau jasa yang 

telah dilakukan.  

Pengertian gaji dan upah menurut Hadi Purwono adalah sebagai 

berikut: Gaji( salary) biasanya dikatakan upah (wages) yang dibayarkan 



kepada pimpinan, pengawas, dantata usaha pegawai kantor atau manajer 

lainnya. Gaji umumnya tingkatnya lebih tinggi dari pada pembayaran 

kepada pekerja upahan. Upah adalah pembayaran kepada karyawan 

atau pekerja yang dibayar menurut lamanya jam kerja dan diberikan 

kepada mereka yang biasanya tidak mempunyai jaminan untuk 

dipekerjakan secara terus-menerus. (Hadi Purwono, 2003,2). Menurut 

Anwar P. M (2009: 85)gaji merupakan uang yang dibayarkan kepada 

pegawai atas jasa pelayannya yang diberikan secara bulanan. 

Gaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang 

diberikan secara teratur kepada seorang atas jasa dan hasil kerjanya. Gaji 

sering juga disebut sebagai upah, dimana keduanya merupakan suatu 

bentuk kompensasi. Perbedaan gaji dan upah hanya terletak pada kuatnya 

ikatan kontrak kerja dan jangka waktu penerimaannya. Seorang menerima 

gaji pada umumnya diberikan pada setiap akhir bulan dan jumlahnya tetap 

(Haryono, 2003 dalam Rahayu, 2012).  

Menurut Sembiring (2008:23) menambahkan bahwa setiap 

karyawan berhak atas imbalan (remunerasi) sebagai imbalan jasa atas 

pekerjaan yang dilakukan perusahaan. Atas jasa yang telah dilakukan oleh 

karyawan perusahaan memberikan imbalan yang biasanya berupa gaji atau 

upah. 

1.5.5. Teori Kesejahteraan 

I.G. Wursanto (1985:165) menyatakan bahwa: Kesejahteraan 

social atau jaminan social bentuk pemberian penghasil baik dalam bentuk 



materi maupun dalam bentuk non materi, yang diberikan oleh perusahaan 

kepada karyawan untuk selama masa pengabdiannya ataupun setelah 

berhenti karena pensiun, lanjut usia dalam usaha memenuhi kebutuhan 

materi maupun non materi kepada karyawan dengan tujuan untuk 

memberikan semangat atau dorongan kerja kepada karyawan. 

Martoyo(2000:138), adalah Kesejahteraan pegawai merupakan 

salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan paket 

“benefits” dan program-program pelayanan pegawai dengan maksud 

pokok untuk mempertahankan keberadaan pegawai sebagai anggota 

organisasi dalam jangka panjang.  

Mutiara Pangabean (2004:96) adalah: Kesejahteraan pegawai 

dikenal sebagai benefit mencakup semua jenis penghargaan berupa uang 

yang tidak dibayarkan secara langsung kepada pegawai. 

Malayu S.P. Hasibuan(2007:187)  Kesejahteraan adalah balas jasa 

lengkap (materi dan non materi yang diberikan oleh pihak perusahaan 

berdasarkan kebijaksanaan. Tujuannya untuk mempertahankan dan 

memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktifitasnya 

meningkat. 

1.5.5.1.Tujuan Pemberian Kesejahteraan Pegawai 

Dale yolder menjelaskan bahwa “Benefits may be regardedas the 

more tangible financial contributions to employees. Special payment to 

those who are ill, contributions to employees savings, distributions of 

stock , insurance, hospitalization, and private pensions for example". 



Menurut Moekijat (2000:174-175), tujuan pemberian program 

kesejahteraan pada perusahaan yang mengadakan program kesejahteraan 

terdiri dari dua yaitu bagi perusahaan dan pegawai. 

A.   Bagi Perusahaan 

1.    Mengurangi perpindahan dan kemangkiran 

2.    Meningkatkan semangat kerja pegawai 

3.    Menambah kesetiaan pegawai terhadap organisasi. 

4.    Menambah peran serta pegawai dalam masalah-

masalah organisasi. 

5.    Mengurangi keluhan-keluhan. 

6.    Megurangi pengaruh serikat pekeja. 

7.    Meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam 

hubungannya dengan kebutuhannya pribadi maupun 

kebutuhan sosial. 

8.    Memperbaiki hubungan masyarakat. 

9.    Mempermudah usaha penarikan pegawai dan 

mempertahankan. 

10. Merupakan alat untuk meningkatkan kesehatan 

badaniah dan rohaniah pegawai. 

11. Memperbaiki kondisi kerja. 

12. Memelihara sikap pegawai yang menguntungkan 

terhadap pekerjaan dan lingkungannya. 



B.   Bagi Pegawai 

1.    memberikan kenikmatan dan fasilitas yang dengan cara 

lain tidak tersedia atau yang tersedia dalam bentuk yang 

kurang memadai. 

2.    Memberikan bantuan dalam memecahkan suatu 

masalah-masalah perseorangan. 

3.    Menambah kepuasan kerja. 

4.    Membantu kepada kemajuan perseorangan. 

5.    Memberikan alat-alat untuk dapat menjadi lebih 

mengenal pegawai-pegawai lain. 

6.    Mengurangi perasaan tidak aman. 

7.    Memberikan kesempatan tambahan untuk memperoleh 

status. 

Berdasarkan uraian diatas terlihat ada dua pihak yang 

berkepentingan langsung terhadap program kesejahteraan yaitu pihak 

perusahaan dan juga pihak pegawai. Bagi perusahaan program 

kesejahteraan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang mengarah pada 

pencapaian tujuan perusahaan, sedangkan bagi pegawai adalah 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka. Tujuan program kesejahteraan 

pada pegawai menurut Malayu S.P. Hasibuan (2000:187) adalah : 

1.    Untuk meningkatkan kesetiaan dan ketertarikan pegawai 

dengan perusahaan. 



2. Memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi 

pegawai beserta keluarganya. 

3. Memotivasi gairah kerja, disiplin dan produktifitas pegawai. 

4. Menurunkan tingkat absensi dan labour turn over. 

5. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta 

nyaman. 

6. Membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai 

tujuan. 

Tingkat kesejahteraan merupakan konsep yang digunakan untuk 

menyatakan kualitas hidup suatu masyarakat atau individu di suatu 

wilayah pada satu kurun waktu tertentu. Menurut Yosep seperti yang 

dikutip Nurohmah (2003), kesejahteraan itu bersifat luas yang dapat 

diterapkan pada skala sosial besar dan kecil misalnya keluarga dan 

individu. Konsep kesejahteraan atau rasa sejahtera yang dimiliki bersifat 

relatif, tergantung bagaimana penilaian masing-masing individu terhadap 

kesejahteraan itu sendiri. Sejahtera bagi seseorang dengan tingkat 

pendapatan tertentu belum tentu dapat dikatakan sejahtera bagi orang lain. 

Dalam Nurohmah (2003), kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan 

yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang 

diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan 

sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan 

yang diperoleh dari hasil menkonsumsi pendapatan tertentu. Konsumsi 

sendiri bukan hanya sesuatu yang mengeluarkan biaya, karena dalam 



beberapa hal konsumsi pun dapat dilakukan tanpa menimbulkan biaya 

bagi konsumennya. 

Tingkat kesejahteraan suatu rumahtangga dapat diukur dengan jelas 

melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumahtangga tersebut. 

Mengingat data yang akurat sulit diperoleh, maka pendapatan yang sering 

digunakan adalah melalui pendekatan pengeluaran rumahtangga. 

Pengeluaran rata-rata per kapita per tahun adalah rata-rata biaya yang 

dikeluarkan rumahtangga selama setahun untuk konsumsi semua anggota 

rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga. Determinan 

utama dari kesejahteraan penduduk adalah daya beli. Apabila daya beli 

menurun, maka kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup 

menurun, sehingga tingkat kesejahteraan juga akan menurun menurut BPS 

(M. Pohan, 2015) 

1.6. Hipotesis 

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2003) adalah jawaban 

sementara terhadap rumusan penelitian di mana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis 

merupakan dugaan sementara yang mungkin benar dan mungkin salah, 

sehingga dapat dianggap atau dipandang sebagai konsklusi atau 

kesimpulan yang sifatnya sementara, sedangkan penolakan atau 

penerimaan suatu hipotesis tersebut tergantung dari hasil penellitian 

terhadap faktor-faktor yang dikumpulkan, kemudian diambil suatu 

kesimpulan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  



H1 : Diduga ada pengaruh yang positif antara peran ganda terhadap 

kesejahteraan perawat wanita 

H2: Diduga ada pengaruh yang positif antara fleksibilitas jam kerja dengan 

kesejahteraan perawat wanita. 

H3 : Diduga ada pengaruh yang positif antara gaji dengan kesejahteraan 

perawat wanita. 

H4 : Diduga ada pengaruh antara peran anda, fleksibilitas jam kerja dan 

gaji terhadap kesejahteraan perawat wanita 

Gambar 1. 2 
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1.7. Definisi Konsep 

Singarimbun dan Effendi (2009) , menguraikan Pengertian Konsep atau 

Definisi Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, 
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H4 



sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan barbagai fenomena yang 

sama.” Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau 

persoalan yang dirumuskan. Dalam merumuskan kita harus dapat 

menjelaskannya sesuai dengan maksud kita memakainya. 

 Peran ganda 

Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang di jalankan dalam waktu 

yang bersamaan. Dalam hal ini peeran yang dimaksud adalah peran 

seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-

anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di luar 

rumah. Peran ganda ini dijalani bersamaan dengan peran tradisional 

kaum perempuan sebagai istri dan ibu dalam keluarga, seperti menjadi 

mitra suami dalam membina rumah tangga, menyediakan kebutuhan 

rumah tangga, serta mengasuh dan mendidik anak-anak. (Denrich, 

2004:12) 

 Fleksibilitas Jam kerja  

Flexible working dapat menurunkan konflik pekerjaan-keluarga, 

menurunkan stres kerja yang dapat mempengaruhi performa individu 

yang juga dapat mengakibatkan nerkurangnya intent to live karyawan 

dan akhrnya menjadi turn over terutama pada pekerja wanita yang 

pada akhirnya akan memilih meneruskan tanggungjawab keluarga 

dibanding bertahan pada pekerjaan dan mengabaikan komitmen 

terhadap keluarga (Beham, dkk, 2012). 



Pembagian jam kerja pada Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum adalah 

sebagai berikut: 

 

Shift jam 

Pagi 07.00-14.00 

Siang 14.00-21.00 

malam 21.00-07.00 

 

 Gaji  

Gaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang 

diberikan secara teratur kepada seorang atas jasa dan hasil kerjanya. 

Gaji sering juga disebut sebagai upah, dimana keduanya merupakan 

suatu bentuk kompensasi. Perbedaan gaji dan upah hanya terletak pada 

kuatnya ikatan kontrak kerja dan jangka waktu penerimaannya. 

Seorang menerima gaji pada umumnya diberikan pada setiap akhir 

bulan dan jumlahnya tetap (Haryono, 2003 dalam Rahayu, 2012). 

 Kesejahteraan  

 Kesejahteraan adalah balas jasa lengkap (materi dan non materi yang 

diberikan oleh pihak perusahaan berdasarkan kebijaksanaan. 

Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan 

mental karyawan agar produktifitasnya meningkat.Malayu S.P. 

Hasibuan(2007:187) 



1.8. Definisi Operasional 

Definisi operasional menunjukkan suatu pengukuran sehingga dapat 

diketahui baik atau tidaknya pengukur-pengukur indicator variabel yang diteliti. 

Ukuran-ukuran tersebut adalah sebagai berikut : 

1.8.1. Peran ganda 

Peran ganda dalam penelitian ini adalah peran perempuan sebagi istri, ibu 

dan sebagai perawat di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. 

Indikatornya (Deffia, 2016) : 

 Komitmen berperan ganda 

 Bertanggungjawab atas keluarga dan pekerjaan 

 Tekanan kerja 

1.8.2. Fleksibilitas Jam kerja 

Schedule flexibility adalah kemudahan seorang karyawan untuk dapat 

menukar hari liburnya, menukar jadwal kerjanya, dan menentukan jadwal 

hari liburnya (termasuk sebagai menentukan jadwal kerja). Indikator-

indikator dari schedule flexibility menurut Rothausen (1994) adalah 

sebagai berikut: 

 Karyawan dapat membagi waktu antara pekerjaan dengan waktu 

keluarga. 

 Karyawan dapat dengan leluasa mengurus urusan rumah tangga di 

luar waktu pekerjaan karyawan. 

 Karyawan mudah mendapatkan libur untuk keperluan keluarga dari 

perusahaan. 



 Karyawan memiliki kemudahan untuk bertukar jadwal dengan 

rekan kerja ketika karyawan berhalangan untuk bekerja. 

 Karyawan memiliki kebebasan untuk menentukan jadwal liburnya. 

1.8.3. Gaji 

Gaji adalah sesuatu hal yang sangat sensitif bagi hubungan antara 

perusahaan dan tenaga kerja. Tenaga kerja harus berusaha keras dengan 

bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan hak mereka berupa gaji 

dari perusahaan. Sikap karyawan terhadap gaji yang diterima berkaitan 

dengan pekerjaan yang dilakukan. Indikatornya (Sedana Yasa, 2005):  

 Kesesuaian gaji yang diterima dengan pekerjaan karyawan 

 Kesesuaian gaji yang diterima dengan harapan karyawan 

 Kesesuaian gaji yang diterima dengan kebutuhan hidup karyawan 

1.8.4. Kesejahteraan  

Kesejahteraan adalah sesuatu dimana setiap orang mempunyai pedoman, 

tujuan dan cara hidup yang berbeda-beda pula terhadap faktor-faktor yang 

menentukan tingkat kesejahteraan. 

Indikatornya pemberian kesejahteraan karyawan menurut Malayu S.P 

(2007: 188) yaitu : 

1. Ekonomis 

 Jaminan Uang pensiun 

 Uang tunjangan 

 Bonus 

 Pakaian Dinas 



 Uang pengobatan 

2. Fasilitas 

 Fasilitas Kantin 

 Fasilitas Kerja 

 Cuti 

 Izin (diluar cuti) 

 Koperasi 

3. Pelayanan  

 Pemberian kredit 

 Asuransikecelak



 

1.9. Metode Penelitian 

1.9.1. Tipe penelitian  

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitia ini adalah tipe 

penelitia nexplanatory research. Explanatory research ini ditujukan untuk 

menetahui besarkecilnya hubungan dan pengaruh antara variabel-varibel 

penelitian (Sugiyono,2010:7). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

menguji rumusan hipotesis untukmenjelaskan ada atau tidaknya pengaruh 

variabel peran ganda, fleksibilitas jam kerja, gaji terhadap kesejahteraan 

perawat perempuan Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. 

1.9.2. Populasi dan sampel 

1.9.2.1.Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga 

bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. 

(Sugiyono 2010:115) 

Penentuan populasi ini dimaksudkan untuk menjadi acuan agar 

penelitian lebih terarah dan hasil penelitian mendekati kebenaran sesuai 

dengan sampel yang diambil dari populasi tertentu. Penelitian ini peneliti 



memilih perawat Rumah Sakit panti wilasa yang sudah menikah dan memiliki 

anak sebanyak 122 karyawan. 

1.9.2.2.Sampel  

Sampel ialah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Dengan mempelajari sampel yang diambil maka peneliti akan 

mampu menarik kesimpulan yang dapat di generalisasikan terhadap populasi 

penelitian. 

1.9.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik yang digunakan ialah pengambilan sampel adalah sampel sensus. 

Sampling sensus Jika jumlah anggota subyek dalam populasi hanya meliputi 

antara 100 hingga 150 orang dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan 

angket/kuesioner, sebaiknya subyek sejumlah itu diambil seluruhnya. Sehingga 

dapat dikatakan sebagai penelitiansensus (Arikunto, 1998:125).Dalam penelitian 

ini subjek yang dituju ialah perawat perempuan Rumah Sakit Panti Wilasa 

Citarum Semarang sebanyak 122 perawat perempuan. Dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Perawat perempuan 

2. sudah menikah 

3. memiliki anak 

4. Bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang 



1.9.4. Jenis dan Sumber Data 

1.9.4.1.Jenis Data 

 Data kuantitatif  

 Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka, yang dapat diinput ke 

dalam skala pengukuran statistik. Fakta dan fenomena dalam data ini tidak 

dinyatakan dalam bahasa alami, melainkan dalam numerik. 

 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data 

non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata, kalimat, dan gambar seperti 

literatur untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. 

1.9.4.2.Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. 

Sumber data primer ialah dari data-data dari kuesioner yang diberikan kepada 

responden, mengenai penelitian tentang peran ganda, fleksibilitas jam kerja, 

dan gaji terhadap kesejahteraan perawat wanita. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung, yang 

pengumpulannya bukan dilakukan oleh peneliti. Data sekunder dapat 

diperoleh melalui berbagai literatur dan bahan pustaka diantaranya buku, 

katalog perusahaan, jurnal penelitian terdahulu dan dokumen lainnya yang 

http://tu.laporanpenelitian.com/2014/11/24.html


berhubungan dengan penelitian mengenai pengaruh peran ganda, fleksibilitas 

jam kerja, dan gaji terhadap kesejahteraan perawat wanita. 

1.9.5. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat 

ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif. (Sugiyono 2010:132). 

Ada berbagai macam skala sikap yang dapat digunakan dalam sebuah 

penelitian. Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalam Skala Likert. 

Skala likert dihunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseoramg atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. (Sugiyono 2010:132) 

Dalam Skala Likertsemakin tingi skor atau nilai maka individu tersebut 

mempunyai sikap positif atau mendukung. Skala Likert memiliki interval 1-5. 

Penentuan nilai atas skor pada Skala Likert adalah sebagai berikut: 

- Jawaban yang dinilai sangat mendukung secara positif terhadap 

pertanyaan penelitian diberi skor 5. 

- Jawaban yang dinilai mendukung secara positif terhadap pertanyaan 

penelitian diberi skor 4. 



- Jawaban yang dinilai ragu-ragu atau netral terhadap pertanyaan 

penelitian diberi skor 3. 

- Jawaban yang dinilai kurang mendukung secara positif terhadap 

pertanyaan penelitian diberi skor 2. 

- Jawaban yang dinilai tidak mendukung secara positif terhadap 

pertanyaan penelitian diberi skor 1. 

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data 

1. Daftar Pertanyaan (Kuesioner) 

Yaitu dengan membuat daftar yang berisi dengan pertanyaan- pertanyaan 

yang akan diisi oleh responden untuk tujuankhusus yang memungkinkan 

peneliti untuk mengumpulkan data mengenai pengaruh peran ganda, 

fleksibilitas jam  kerja dan gaji 

2. Wawancara 

Wawancara tersebut diperoleh sejumlah data melalui tanya jawab 

dengan berbagai pihak yang bersangkutan dengan perusahaan tersebut secara 

sistematis. Data yang diperoleh dengan wawancara adalah mengenai sejarah 

perkembangan struktur organisasi dan sebagainya pada RS. Panti Wilasa 

Citarum Semarang. 

3. Studi Pustaka 

Metode pengumpulan data melalui literatur, buku, jurnal, artikel, majalah, 

serta penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian 



ini. 

1.9.7. Instrumen Penelitian 

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat 

ukur yang baik. Alatukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen 

penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan 

mnegukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. (Sugiyono 2010:146). 

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti mengenai “pengaruh peran ganda, 

fleksibilitas jam kerja, gaji terhadap kesejahteraan perawat wanita” yang 

berarti terdapat empat instrumen yang perlu dibuat yaitu : 

1. Instrumen untuk mengukur peran ganda 

2. Instrumen untuk mengukur fleksibilitas jam kerja 

3. Instrumen untuk mengukur gaji 

4. Instrumen untuk mengukur kesejahteraan 

Dari instrumen diatas peneliti telah dapat menentukan indikator untuk 

kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini pertanyaan bersifat tertutup dan 

terbuka dimana responden sudah disediakan alternatif jawaban yang sesuai 

dengan responden dan juga responden dapat menulis sendiri pendapat 

responden beserta alasanya sesuai dengan pertanyaan yang berhubungan 

dengan penelitian. 

1.9.8. Teknik Analisis  

1. Analisis Statistik Diskriptif 



Adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk generalisasi (umum). Analisis ini dapat berupa tabel, grafik, diagram, 

gambar dan lainnya. 

2.  Analisis Inferensial 

Adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan 

hasilnya diberlakukan untuk populasi. Dan untuk pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini, maka digunakan teknik-teknik analisis statistik: 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data 

yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan 

data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. (Sugiyono 

2010:455). 
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Dimana : 

r = koefisien korelasi Product Moment 



N = jumlah responden 

Y = skor total variabel 

X = skor indikator 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai korelasi r hitung > r tabel. 

2. Uji Reliabilitas 

Susan Stainback (1998) menyatakan dalam Sugiyono (2010) 

reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilitas data atau 

temuan. Dalam pandangan kuantitatif, suatu data dinyatakan reliabel 

apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan 

data yang sama, atau sekelompok data apabila dipecah menjadi dua 

menunjukan data yang tidak berbeda. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan rumusCroanbach’s Alpha, 

adapunCroanbach’s Alphaadalah sebagai berikut: 
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 (Purwanto, 2002:193) 

Keterangan: 

ri: Reliabilitas instrumen 

n : jumlah butir pertanyaan 



i2 : varians butir 

t2 : varians total 

Kriteria dari nilaiCroanbach’s Alphaadalah apabila didapatkan 

nilaiCroanbach’s Alphakurangdari 0,600 berarti buruk, sekitar 0,700 

diterima dan lebih dari atau sama dengan 0,800 adalah baik 

3. Uji Regresi Sederhana 

Analisis regresi berganda didasarkan pada hubungan fungsional 

ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen 

(Sugiyono, 2008:261). Persamaan umum regresi linier sederhana adalah 

: 

Y’= a + bX 

Dimana : 

Y’ = subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan) 

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan 

angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang 

didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) mala naik, dan 

bila (-) maka terjadi penurunan. 

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai 

tertentu 



 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah :  

Dimana nilai a dan b dicari terlebih dahulu dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut:  

a = 
(∑   )(∑ ) – (∑ )(∑  ) 

 ∑   – (∑ )  
 

b = 
 ∑   – (∑ )(∑ )

 ∑   – (∑ )  
 

 

4. Uji Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti jika peneliti 

bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik-turunnya) variabel 

dependent, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor 

prediktor dimanipulasi (dinaikturunkan nilainya) (Sugiyono, 2008:277). 

Jadi analisis ini digunakan jika variabel independen minimal 2. Analisis 

ini akan menghubungkan dua jenis variabel pengaruh (variabel bebas). 

Metode ini dilakukan untuk mencapai tujuan pertama yaitu menganalisis 

pengaruh peran ganda, jam kerja, dan gaji terhadap kesejahteraan 

perawat perempuan adalah dengan menggunakan analisis regresi 

berganda (Multiple regresional analisis). Regresi berganda dilakukan 

untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel 

terikat. Pada regresi berganda terdapat satu variabel terikat dan lebih 



dari satu variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

dependen adalah peran ganda, jam kerja dan gaji sedangkan yang 

menjadi variabel independen adalah kesejahteraan. Model hubungan 

keputusan pembelian dengan variabel-variabel tersebut dapat disusun 

dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut : 

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana :  

Y : kesejhteraan perawat 

X1 : peran ganda 

X2 : jam kerja 

X3 : gaji 

b1 , b2 : Koefisien regresi 

e : error 

5. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinan (R²) dimaksudkan untuk mengetahui 

tingkat ketepatan paling baik dalam analisis regresi, dimana hal yang 

ditunjukkan oleh besarnya koefisiensi determinasi (R²) antara 0 (nol) 

dan 1 (satu). Koefisien determinasi ini ditunjukan dengan R Square 

dalam Model Summary yang dihasilkan oleh program SPSS. Apabila 

nilai R
2
 semakin mendekati angka 1, maka model regresi dianggap 

semakin baik karena variabel independen yang dipakai dalam penelitian 

ini mampu menjelaskan variabel dependennya. Penelitian ini berpatokan 



pada nilai Adjusted R Square atau koefisien determinasi yang sudah 

disesuaikan karena apabila memakai nilai R Square akan menimbulkan 

suatu bias yang dapat meningkatkan R
2
 jika ada penambahan variabel 

independen. Berbeda dengan R Square, nilai Adjusted R Square tidak 

akan menimbulkan bias karena nilai R Square dapat naik atau turun 

apabila sebuah variabel independen ditambahkan dalam model. Selain 

itu koefisien determinasi dipergunakan untuk mengetahui presentase 

perubahan variable terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). 

 

Rumus yang digunakan : 

KD = (r
2
) x 100% 

Dimana : 

KD = Koefisien determinasi 

r
2
 = Determinasi 

6. Uji Hipotesis (Uji t) 

Menurut Sudjana (2002:380), uji t merupakan pengujian secara 

individual. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas (X) secara individual berpengaruh berarti atau tidak 

terhadap variabel terikat (Y).langkah langkahnya 

1.  Menentukan tingkat keyakinan interval dengan signifikan α = 

0,1 atau sangat signifikan 10 %. 



2. Ho ditolak apabila t hitung > t tabel, berarti ada pengaruh yang 

siginifikan antara Peran Ganda (X1), Fleksibilitas JamKerja 

(X2), Gaji (X3) secara individu terhadap variabel dependen 

yaitu Kesejahteraan (Y). 

3. Ho diterima apabila t hitung < t tabel, berarti tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara Peran Ganda (X1), 

Fleksibilitas JamKerja (X2), Gaji (X3) secara individu terhadap 

variabel dependen yaitu Kesejahteraan (Y). 

 

 

 

Gambar 1. 3 

Kurva uji T 

 

 

7. Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. 
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Sebagai dasar pengambilan keputusan dapat digunakan kriteria 

pengujian : 

₋ Apabila F hitung > F tabel dan apabila tingkat signifikansi 

< α (0,1), maka variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

₋ Apabila F hitung < F tabel dan apabila tingkat signifikansi 

> α (0,1), maka variabel independen secara bersama-sama 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Gambar 1. 4 

Kurva uji F 

 

8. Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat  biasa ( Ordinary 

Least Squares/OLS) merupakan model regresi yang menghasilakn 

estimator linear tidak bias yang terbaik ( Best Linear Unbias 

Estimator/BLUE). Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa 



asumsi, yang di sebut asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik 

adalah sebagai berikut: 

1. Uji multikolinearitas 

Penyimpangan model yang pertama adalah adanya  dalam 

model regresi yang dihasilkan. Artinya antarvariabel model 

yang terdapay dalam model memiliki hubungan yang 

sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya 

tinggi atau bahkan mendekati 1). (Algifari, 2000:84)Diagnosis 

secara sederhana terhadap adanya multikolinearitas di dalam 

model regresi adalah sebagai berikut: 

1. Melalui thitung, R
2
, dan F ratio. Jika R

2
 tinggi, nilai F ratio 

tinggi, sedangkan sebagian besar atau bahkan seluruh 

koefisien regresi tidsk signifikan (nilai thitung sangat rendah), 

maka kemungkinan terdapat multikolinearitas dalam model 

tersebut. 

2. Menentukan koefisien korelasi antara variabel independen 

yang satu dengan variabel independen yang lainnya 

3. Membuat persamaan regresi antarvaeriabel. Jika koefisien 

regresinya signifikan, maka dalam model terdapat 

multikolinearitas. 



2. Uji heteroskedastisitas 

 Dalam model penyimpangan ini varians dalam model 

tidak sama (konstan). Konsekuensi adanya heteroskedastisitas 

dalam model regresi adalah penaksir (estimator) yang 

diperoleh tidak efisien. 

 Diagnosis adanya heteroskedastisitas secara kuantitatif 

dalam suatu regresi dapat dilakukan dengan melakukan 

pengujian korelasi ranking Spearman. 

   Rs = 1 - 6 (
∑  

 

  (      
) 

  Yang menyatakan bahwa:  

  Di : selisih ranking standar deviasi   

  (S) dan ranking nilai mutlak error (e).  

  Nilai e = Y-Y 

  N : banyaknya sampel 

 Pengujian ini menggunakan distribusi t dengan 

membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Jika thitung> ttabel, maka 

pengujian menolak hipotesis nol (Ho) yang menyatakan tidak 



terdapat heteroskedastisitas pada model regresi. Artinya model 

tersebut mengandung heteroskedastisitas. (Algifari, 2000:85) 

   Nilai thitung dapat di tentukan dengan formula : 

    t = 
   √   

√     
 
 

nilai thitung ini dibandingkan dengan nilai ttabel yang  melalui 

tabel distribusi t pada α yang digunakan dengan degree of 

freedom (d.f) = N – 2 

 

 


