
BAB 4 

PENUTUP 

4.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang peran ganda, fleksibilitas 

jam kerja, dan gaji terhadap kesejahteraan perawat perempuan Rumah Sakit Panti 

Wilasa Citarum Semarang. Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran ganda memiliki pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan perawat 

perempuan Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Perawat rumah sakit panti 

wilasa menyadari sungguh bahwa bekerja dan berkeluarga merupakan bagian 

dari berperan ganda, salah satu tujuan berperan ganda adalah untuk membantu 

perekonomian keluarganya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. 

Para perawat di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum bisa professional dalam 

melakukan tugasnya di buktikan oleh tidak membawa permasalahan keluarga 

kedalam pekerjaan, dan begitu sebaliknya. Walaupun sibuk dengan pekerjaan, 

para perawat masih bertanggung jawab untuk menyiapkan keperluan 

keluarganya dan memanfaatkan waktu libur bersama keluarga.  

2. Fleksibilitas jam kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan 

perawat perempuan Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Fleksibilitas jam kerja 

yang diberikan oleh Rumah Sakit Panti Wilasa dirasakan oleh para perawat 

dengan mengijinkan pergantian jadwal jika ada keperluan mendesak, 

kemudahan bertukar jadwal dengan perawat lain. Pengajuan ijin dan cuti pun 



prosedurnya mudah dan tidak dipersulit oleh pihak rumah sakit. Pembagian 

jadwal yang adil memberi kesempatan pada perawat memiliki banyak waktu 

dengan keluarganya setelah bekerja 

3. Gaji memiliki pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan perawat perempuan 

Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Gaji yang diterima oleh perawat sudah 

sesuai dengan frekuensi bekerja, peran serta tanggung jawab perawat itu sendiri 

di Rumah Sakit. Gaji yang diberikan menurut para perawat juga tidak kalah 

bersaing dengan Rumah Sakit swasta lainnya, meskipun ada perawat yang 

merasa gajinya belum sesuai dengan keinginannya tetapi gaji yang diterima 

oleh perawat dan diberikan oleh rumah sakit memuaskan dan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan perawat dan keluarganya. 

4. Peran ganda, fleksibilitas jam kerja dan gaji secara simultan berpengaruh 

terhadap kesejahteraan dibuktikan dengan hasil F hitung lebih besar dari F 

tabel. Pengaruhnya bersifat positif artinya semakin baik peran ganda, 

fleksibilitas jam kerja, dan gaji akan semakin baik kesejahteraan perawat 

perempuan, begitu juga sebaliknya. 

4.2.Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perawat perempuan 

Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian peran ganda, terdapat beberapa indicator yang 

hasilnya belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan. Seperti 



kurangnya dukungan dari keluarga, tekanan pekerjaan yang mengurangi 

komunikasi dan kurangnya partisipasi dalam lingkungan masyarakat. 

Diharapkan Rumah Sakit dapat  

2. Berdasarkan hasil penelitian fleksibilitas jam kerja, terdapat beberapa indicator 

yang hasilnya belum optimal. Diantaranya dapat membagi waktu antara 

pekerjaan dan keluarga, mudah bertukar jadwal dengan perawat lain dan 

pembagian jadwal sudah adil. Dengan jam kerja yang fleksibel diharapkan 

perawat bisa membagi waktunya antara pekerjaan dan keluarga dengan bijak, 

rumah sakit juga diharapkan dapat mendukung ibu yang bekerja dengan 

mempermudah prosedur penukaran jadwal jika sangat mendesak, rumah sakit 

juga diharapkan adil dalam membagi jadwal perawat sesuai dengan hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dan perawat 

3. Berdasarkan hasil penelitian gaji, terdapat beberapa indicator yang hasilnya 

belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan perawat. seperti gaji yang 

diberikan sesuai keinginan, gaji yang diberikan menambah semangat kerja, gaji 

yang diberikan mencukupi kebutuhan. Diharapkan rumah sakit bisa lebih 

banyak melakukan survey dan kajian ulang sehingga gaji yang diberikan pada 

perawat dapat sesuai atau mendekati keinginan dan menaikkan jumlah gaji 

kepada perawat. 

4. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perawat indicator yang belum 

optimal seperti uang pengobatan yang diberikan telah memenuhi kebutuhan 

perawat dan uang pensiun diberikan sesuai masa kerja. Diharapkan dapat 



memberikan uang pensiun dalam bulanan bukan hanya pesangon sajadkarna 

selain dari peran ganda, fleksibilitas jam kerja, dan gaji faktor-faktor tersebut 

memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan perawat. 

 


