
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam melakukan suatu pekerjaan, ada banyak faktor yang 

mempengaruhi seseorang tersebut berhasil menyelesaikan pekerjaan 

diantaranya adalah faktor shift kerja. Perusahaan banyak menerapkan 

berbagai kebijakan untuk mengatur jadwal kerja (shift kerja), diantaranya 

shift pagi, shift siang dan shift malam. Sumber daya manusia memiliki 

posisi yang paling penting dibandingkan dengan sumber daya yang lain. 

Karena tanpa pengaturan sumber daya manusia yang tepat, maka 

pemanfaatan sumber lain menjadi tidak berdaya guna dan tidak berhasil 

guna. Sumber daya non manusia dan kekayaan lainnya menjadi tidak 

banyak artinya tanpa dikelola oleh manusia secara baik. 

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang unik dan komplek, karena 

merupakan institusi yang padat karya, mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri 

serta fungsi-fungsi yang khusus dalam proses menghasilkan jasa medis dan 

mempunyai berbagai kelompok profesi dalam pelayanan kesehatan 

masyarakat. Rumah sakit merupakan salah satu perusahaan yang 

memerlukan kerja shift bagi karyawannya termasuk perawat. Rumah Sakit 

Simo, Boyolali misalnya, rumah sakit ini memberlakukan tiga shift kerja 

untuk perawat, yaitu shift pagi, shift siang dan shift malam. Dari ke tiga 

shift kerja tersebut terdapat indikasi beberapa jenis keluhan. Karena menurut 



perawat di rumah sakit simo sebenarnya tenaga perawat dirasakan masih 

kurang. Kerja shift juga mempunyai dampak bagi karyawan, terutama 

adalah gangguan circadian ritme yang menyebabkan gangguan pada pola 

tidur, kekurangan tidur dan kelelahan yang berakibat terjadinya penurunan 

kewaspadaan.  

Sebagaimana kita ketahui, sejak dini tubuh kita sudah terpola 

mengikuti siklus alam. Pada siang hari seluruh bagian tubuh kita aktif 

bekerja dan pada malam hari dalam keadaan istirahat. Untuk mengatur pola 

kerja dan istirahat ini, secara ilmiah tubuh kita memiliki pengatur waktu 

(internal timekeeper) yang sering disebut dengan istilah a body clock atau 

cyrcardian rhytm. Internal timekeeper inilah yang mengatur berbagai 

aktivitas tubuh kita seperti bekerja, tidur dan proses pencernaan makanan. 

Peningkatan denyut nadi dan tekanan darah mendorong adanya peningkatan 

aktivitas pada siang hari. Pada malam hari, semua fungsi tubuh akan 

menurun dan timbullah rasa kantuk. Hal ini didukung oleh kondisi alam 

seperti adanya siang dan malam. Kondisi yang sudah terpola ini tentunya 

sulit untuk diubah. Oleh karena itu apabila tubuh dituntut untuk bekerja 

pada malam hari, tentunya perlu penyesuaian dan pengaturan jadwal kerja 

yang tepat sehingga para pekerja tetap dapat berprestasi secara optimal 

(Granjean, 1993 dalam Hadi dan Tarwaka, 2004). 

Mengingat bahwa tuntutan tugas pokok bagi perawat rumah sakit 

adalah merawat pasien, untuk itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi 

keluhan terhadap masing-masing shift kerja di rumah sakit tersebut.  



1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

akan mengevaluasi ”Bagaimana jenis keluhan perawat akibat pengaruh shift 

kerja dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)?”. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam suatu penelitian, untuk memudahkan pembahasan perlu 

adanya batasan masalah agar tujuan dari penelitian dapat tercapai sesuai 

dengan yang diharapkan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis 

melakukan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada bagian perawat rumah sakit. 

2. Shift kerja yang digunakan dalam penelitian adalah semua shift, yaitu 

shift pagi, shift siang dan shift malam. 

3. Penilaian bobot jenis keluhan berdasarkan hasil kuisioner dari masing-

masing perawat rumah sakit. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:  

1. Mengetahui dan mengevaluasi jenis-jenis keluhan perawat akibat 

pengaruh shift kerja.  

2. Mengetahui bobot dari masing-masing jenis keluhan perawat akibat 

pengaruh shift kerja.  

3. Mengetahui shift kerja mana yang mempunyai jenis keluhan paling 

banyak. 



1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi perawat, dapat menambah pengetahuan serta pemahaman tentang 

tuntutan tugas, sehingga secara mandiri dapat melakukan upaya-upaya 

dalam peningkatan kerja. 

2. Bagi pihak manajemen, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan 

acuan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam upaya 

meningkatkan kerja karyawan. 

3. Sebagai media untuk menerapkan teori-teori yang didapat di bangku 

perkuliahan untuk diterapkan ke dunia nyata. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini mudah dimengerti serta memenuhi untuk 

diajukan sebagai Laporan Tugas Akhir, maka penulisannya dibagi dalam 

tahap-tahap dimana satu bab dengan bab yang lainnya merupakan suatu 

rangkaian yang saling melengkapi. Dengan demikian sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar permasalahan yang dibahas, yang 

meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan.



BAB II LANDASAN TEORI 

Merupakan pembahasan secara terperinci mengenai metode 

maupun teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk 

pemecahan masalah. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan tentang uaraian yang memuat tentang tahap-tahap 

penelitian yang akan dilakukan untuk pemecahan masalah, 

sehingga akan didapatkan suatu solusi yang layak sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 

Menyajikan data-data yang diperlukan yang diperoleh dari obyek 

penelitian dan membahas atau mengerjakan data-data yang 

diperoleh dari obyek penelitian dan menyajikan hasil-hasil analisa 

terhadap data-data yang diperoleh dari obyek penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah selesai 

dilakukan dan beberapa saran bagi perusahaan berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 


