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BAB I  

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pertanyaan penelitian, dan manfaat penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang 

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Perpres, 

2009). Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu 

sesuai dengan standar yang ditetapkan (Depkes RI 2008). Oleh sebab itu 

rumah sakit seharusnya mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan 

standar yang ditetapkan, bukan hanya pada pelayanan pada bagian admisi 

pasien, dokter, rehabilitasi medik dan perawat tetapi semua yang tergabung 

dalam rumah sakit. 

Pelayanan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan 

kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun 

sakit (Perpres, 2014). Secara teknis tugas perawat lebih memakan waktu 

karena harus mengawasi perkembangan pasien secara intensif dalam 24 jam, 

khususnya perawat pada ruang rawat inap yang mengutamakan kesembuhan 

dan perawatan kepada pasien (Asmadi, 2008). Oleh sebab itu tingkat stres 

pada perawat dapat menjadi lebih tinggi dikarenakan perawat yang harus 
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memantau semua yang terjadi pada pasien dan harus memberikan yang 

terbaik. 

Keperawatan merupakan suatu bentuk layanan yang profesional yang 

merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu 

dan kiat keperawatan (Asmadi, 2008). Menurut Irwansyah (2010) 

“Profesionalisme dapat dicerminkan kedalam lima hal, yaitu: pengabdian 

pada profesi, pemenuhan kewajiban sosialnya, sikap kemandiriannya, 

keyakinan terhadap peraturan profesi, dan kualitas hubungannya dengan 

sesama profesi”.  

Pengukuran kualitas hidup secara objektif cenderung mengevaluasi 

kualitas hidup secara negatif (melihat apa yang kurang dari suatu aspek) 

(Molnar, 2009). Oleh karena itu yang dimaksud dengan kualitas hidup 

profesional (KHP) adalah kualitas seseorang dalam pekerjaannya untuk 

menjadi seorang penolong yang memiliki aspek yang berpengaruh dalam 

melakukan pekerjaan yang terbagi dalam dua aspek yaitu, aspek positif dan 

aspek negatif (Stamm, 2010). Istilah "kualitas hidup profesional" mengacu 

pada yang positif dan emosi negatif yang dirasakan seseorang tentang 

pekerjaannya. Compassion satisfaction (CS), burnout (BO), dan welas asih 

Kelelahan (CF=Secondary trauma stress ) (juga dikenal sebagai secondary 

traumatic stress [STS]) semuanya unsur ProQOL yang bisa dialami oleh 

pekerja dalam pelayanan industri yang membantu orang-orang dengan 

kesengsaraan (Kim, 2014). 
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Menurut Stamm (2010), “ aspek positif dari KHP sering disebut dengan 

compassion statisfaction, yang berasal dari melakukan caring dan sebagai 

manifestasi dari kebahagiaan dirinya, atau setidaknya kepuasan ditempat 

kerja dan aspek negatif dari KHP sering disebut dengan secondary trauma 

stress ( STS )”. Secondary trauma stress tersebut dibagi atas dua bagian yaitu, 

pertama terdiri atas kelelahan, frustasi, marah dan depresi merupakan typical 

dari burnout dan kedua yaitu, secondary traumatic stress adalah perasaan 

negatif yang didorong oleh perasaan takut dan trauma yang berhubungan 

dengan pekerjaan. Hal ini dapat dialami oleh semua profesi termasuk profesi 

keperawatan sebagai salah satu penolong dalam bidang kesehatan 

(Stamm,2010). Sebagian besar perawat dengan frekuensi 91 dan persentase 

70,5% diidentifikasi sebagai orang yang sedang mengalami stres sedang 

sampai tinggi (Amin, 2015). 

Salah satu penelitian menurut Desima (2013) “ Rawat Inap Rumah Sakit 

Islam Malang 26 dari 42 perawat mengalami stress kerja karena banyaknya 

tekanan atau beban kerja seperti komplain dari pasien”. Begitu juga menurut 

survey PPNI tahun 2007, “sekitar 50,9% perawat yang bekerja di empat 

provinsi mengalami stres kerja karena beban kerja dan komplain pasien yang 

ingin mendapat pelayanan yang cepat dan ramah”. 

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan 4 perawat di satu rumah 

sakit swasta di Indonesia bagian barat hasilnya adalah mereka stress karena 

tuntutan kerja yang semakin besar. Salah satu perawat mengatakan bahwa 

pasien sendiri banyak menuntut untuk ingin dilayani dengan cepat. Terkadang 
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mereka sering tidak melakukan double check agar cepat. Hal ini pun 

berdampak pada perawat yaitu kadang terjadi kesalahan memberi obat, dan 

membuat perawat tidak efektif seperti tidak ramah . Beberapa perawat lainnya 

mengatakan ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya. Berdasarkan fakta 

dan hasil penelitian jurnal yang ada peneliti ingin meneliti tentang “gambaran 

kualitas hidup profesional pada perawat di satu rumah sakit swasta indonesia 

bagian barat”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perawat merupakan suatu profesi yang memegang peranan penting untuk 

menentukan pelayanan suatu rumah sakit dan citra positif rumah sakit. 

Kualitas hidup profesional seorang perawat sangat penting untuk menentukan 

kinerja seorang perawat. Selain itu, perawat lebih banyak berinteraksi dengan 

pasien selama 24 jam untuk melaksanakan layanan keperawatan. Hal ini 

dapat menyebabkan burnout, compassion satisfaction, dan secondary trauma 

stress. Dari data wawancara yang telah peneliti lakukan kepada empat orang 

perawat di Rumah sakit swasta di Indonesia Barat hasil yang didapat adalah 

tingkat stres perawat tinggi karena pasien banyak memberikan complain. Hal 

ini menyebabkan terjadinya medication error, telat dalam pemberian obat, 

tidak melakukan identifikasi pasien dan kurang ramah terhadap pasien. Oleh 

karena itu berdasarkan data yang ada maka peneliti merumuskan masalah 

penelitian yaitu bagaimana kualitas hidup profesional pada perawat di satu 

rumah sakit swasta Indonesia Bagian Barat ? . 
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1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui kualitas hidup profesional pada perawat di satu 

rumah sakit swasta Indonesia bagian Barat. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik perawat (usia, jenis kelamin, 

pendidikan, lama kerja, status pernikahan ) 

b. Mengidentifikasi tingkat burnout perawat di satu Rumah sakit 

swasta Indonesia bagian Barat. 

c. Mengidentifikasi tingkat secondary trauma stress perawat di satu 

Rumah sakit swasta Indonesia bagian Barat. 

d. Mengidentifikasi tingkat compassion satisfaction perawat di satu 

Rumah sakit swasta Indonesia bagian Barat. 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana kualitas hidup profesional pada perawat di satu rumah sakit 

swasta Indonesia bagian Barat? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menajdi tiga bagian, yaitu 

manfaat secara teoritis, manfaat secara praktikal, dan manfaat bagi peneliti, 

dengan pengertian sebagai berikut: 

A. Manfaat Teoritis 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan tentang kualitas hidup profesional pada perawat. 

B. Manfaat Praktik 

1) Perawat dan mahasiswa keperawatan 

Diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan, informasi dan 

pembelajaran tentang kualitas hidup profesional. 

2) Bagi rumah sakit 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi rumah sakit dalam 

menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keperawatan untuk 

mengurangi kelelahan sehingga dapat menjaga kualitas pelayanan. 

C. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti tempat untuk mengaplikasikan antara teori dan ilmu yang 

telah diperoleh selama menjalani masa kuliah, serta membandingkan 

antara teori dengan kejadian di lapangan. 

  

 

 

 

 

 

 

 




