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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar belakang masalah 

Manuaba (2000) mengatakan, beban kerja merupakan kemampuan 

tubuh dalam menerima pekerjaan (dikutip dalam Ambarwati, 2014). 

Menurut Widodo Hariyono, Dyah Suryani, Yanuk Wulandari (2009) 

mengatakan bahwa beban kerja adalah lama seseorang melakukan aktivitas 

pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kerja yang 

bersangkutan tanpa menunjukkan tanda kelelahan. 

 

Beban kerja berlebihan (work-overload) terjadi apabila suatu 

pekerjaan menuntut kecepatan kerja, hasil kerja, dan konsentrasi yang 

berlebihan dari karyawannya. Beban kerja berlebihan dipercaya sebagai 

salah satu sumber yang paling besar menyebabkan stres kerja (Riggio 

dikutip dalam Tyas, 2009). Beban kerja yang berlebihan dapat 

menyebabkan pekerja menjadi kelelahan (fatigue) dan jika tidak ditangani 

dapat menyebabkan pekerja menjadi sakit (Mardiani, 2010). 

The National Institute for Occupation Safety and Health (NIOSH) 

mendefinisikan stres kerja sebagai suatu kondisi fisik dan emosional yang 

berbahaya yang terjadi ketika pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai 
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dengan kemampuan, sumber daya dan kebutuhan pekerja. Stres kerja dapat 

menimbulkan gejala fisik dan psikologis, stres kerja juga meningkatkan 

perilaku ketidakhadiran kerja, berhenti bekerja dan kesalahan melakukan 

pengobatan atau perawatan (NIOSH dikutip dalam Suhendar, 2012). 

Data World Health Organization (WHO) tahun 2014, sekitar 450 

juta orang di dunia mengalami stres kerja. Di Indonesia tercatat sekitar 

10% dari total penduduk Indonesia yang mengalami stres kerja 

(Perwitasari, 2015). Stres kerja perawat menurut data Persatuan Perawat 

Nasional Indonesia pada tahun 2006 menunjukkan sebanyak 50,9% 

perawat Indonesia pernah mengalami stres kerja, dengan gejala sering 

pusing, kurang ramah, merasa lelah, kurang istirahat akibat beban kerja 

berat serta penghasilan tidak memadai. 

 
Penelitian yang dilakukan oleh dosen Sekolah Tinggi Kesehatan 

Citra Husada Mandiri Kupang kepada 200 responden perawat honorer 

yang tersebar di delapan kabupaten di Provinsi NTT, terlihat bahwa dari 

sisi ketenagakerjaan ada sekitar 107 responden (53,3%) yang melakukan 

pekerjaan dengan kelebihan jam kerja tanpa dasar persetujuan yang jelas, 

terutama pembayaran upah kerja dan jaminan sosial. Hal ini dipertegas 

dengan tingginya jumlah responden yang melaporkan bahwa mereka tidak 

dibayarkan upah lembur saat bekerja sebanyak 142 responden (71%) dan 

126 reponden (63%) mengungkapkan bahwa mereka bekerja tanpa jaminan 

sosial semacam asuransi sosial, serta ada 116 responden (58%) yang 

mengerjakan dua atau lebih pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. 
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Pekerjaan yang dilakukan menurut 184 responden (92%) merupakan 

pekerjaan dengan risiko tinggi dan 190 responden (95%) membutuhkan 

konsentrasi yang juga tinggi karena berkaitan dengan keselamatan nyawa 

pasien yang dirawat. Kondisi peningkatan beban kerja dan tuntutan akan 

ketelitian mudahkan terjadinya stres pada pekerjaan sehingga pelayanan 

yang diberikan justru akan berakibat buruk kepada pasien (dikutip dalam 

Tage, 2017). 

 

Hasil wawancara dengan pihak Human Resource Development 

(HRD) pada tanggal 30 April 2018, Kepala HRD mengatakan bahwa 

penilaian kinerja perawat berdasarkan dua indikator. Indikator pertama 

yaitu mengenai skill, Kepala HRD mengatakan untuk penilaian skill tidak 

ada masalah karena perawat-perawat di rumah sakit ini sudah menenuhi 

standar skill yang ada. Indikator kedua yaitu mengenai etika, etika dinilai 

berdasarkan GST yang telah ditentukan oleh rumah sakit, yaitu Greeting, 

Smile, and Thanks. Menurut Kepala HRD nilai GST pada perawat IPD 1 & 

2 dinilai kurang, banyak perawat yang dinilai kurang ramah terhadap 

pasien, sehingga hal itu menjadi nilai kurang dalam kinerja perawat IPD 1 

& 2. 

 
Pada tanggal 1 Mei 2018, peneliti juga melakukan wawancara 

kepada Kepala Ruangan atau Head nurse (HN) IPD. HN IPD 1 & 2. 

mengatakan berdasarkan penilaian kinerja perawat pada periode November 

2017 yang terdiri empat indikator yaitu kinerja tim, pelayanan terhadap 

pelanggan, kompetensi, dan mutu pelayanan yang dinilai pada 12 perawat. 
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Berdasarkan hasil penilian enam perawat mendapat nilai B (very good) dan 

enam perawat mendapat nilai C (Good), sehingga menurut HN IPD 1 & 2 

tidak adalah masalah untuk kinerja perawat. 

Head Nurse IPD 1 & 2 mengatakan bahwa selain kinerja perawat, 

ada juga beberapa komplain yang disampaikan oleh perawat mengenai 

beban kerja yang dirasakan. Beban kerja dirasa cukup berat oleh perawat 

IPD 1 & 2 dipengaruhi oleh beberapa hal seperti, kategori pasien yang 

tergolong dalam perawatan high care namun berada pada bangsal IPD 1 & 

2. Tenaga kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pasien yang dirawat, 

masalah uang lembur yang tidak sesuai, serta upah dinas malam yang tidak 

dibayarkan. 

 

Stres kerja yang terjadi pada perawat IPD 1 & 2 apabila tidak 

ditangani dengan tepat dapat menimbulkan dampak negatif pada kondisi 

fisik dan psikologis sehingga dapat memengaruhi kinerja perawat dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, sehingga secara langsung 

maupun tidak langsung kondisi ini dapat berpengaruh pada pandangan 

pasien dan keluarga terhadap kualitas rumah sakit dan dapat merugikan 

rumah sakit itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti 

gambaran tingkat stres kerja pada perawat di ruang In Patient Department 

(IPD) 1 & 2 di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. 
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1.2 Rumusan masalah 

Pada latar belakang diatas seorang perawat dapat mengalami stres 

kerja diakibatkan oleh tuntutan pekerjaan yang cukup tinggi, tenaga kerja 

perawat yang terbatas, serta upah yang tidak sesuai dengan beban kerja. 

Secara tidak langsung stres kerja dapat menyebabkan gangguan baik secara 

psikologis maupuan secara fisik, sehingga peneliti tertarik untuk 

mengetahui gambaran tingkat stres kerja pada perawat di ruang In Patient 

Department (IPD) 1 & 2 di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian 

Tengah. 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

tingkat stres kerja pada perawat di ruang In Patient Department (IPD) 1 & 

2 di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Untuk mendapatkan gambaran tingkat stres kerja pada perawat 

berdasarkan karakteristik usia responden. 

2. Untuk mendapatkan gambaran tingkat stres kerja pada perawat 

berdasarkan karakteristik tingkat pendidikan responden. 

3. Untuk mendapatkan gambaran tingkat stres kerja pada perawat 

berdasarkan karakteristik lama masa kerja responden. 
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1.4 Pertanyaan penelitian  

Bagaimana gambaran tingkat stres kerja pada perawat di ruang In 

Patient Department (IPD) 1 & 2 di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia 

Bagian Tengah? 

1.5 Manfaat penelitian 

1. Bagi Rumah Sakit 

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak rumah sakit untuk memberikan 

masukan dan gambaran tingkat stres kerja pada perawat di ruang In Patient 

Department (IPD) 1 & 2, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak 

manajemen dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan 

dengan perawat sehingga meminimalkan terjadinya stres kerja pada 

perawat. 

2. Bagi Perawat 

Memberikan informasi gambaran tingkat stres yang dialami perawat 

di ruang In Patient Department (IPD) 1 & 2, sehingga perawat dapat 

mengelola stres kerja yang dialami dengan tepat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi untuk penelitian 

selanjutnya mengenai tingkat stres kerja pada perawat dengan desain 

penelitian yang lebih beragam. 

 




