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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semua pekerjaan memiliki resiko dan potensi bahaya yang berpengaruh 

pada tenaga kerja. Resiko dan potensi bahaya tersebut dapat berupa gangguan 

baik berupa fisik maupun psikis. Gangguan psikis kadang sering terabaikan, 

padahal gangguan ini merupakan salah satu faktor yang perlu untuk diperhatikan 

karena berpengaruh pada kesehatan mental pekerja. Gangguan psikis yang tidak 

segera diatasi akan berdampak pada timbulnya stres. 

Stres di tempat kerja merupakan hal yang hampir dialami oleh para 

pekerja.  Masyarakat pekerja di kota-kota besar yang sebagian besar merupakan 

urbanis dan industrialis yang selalu disibukkan dengan deadline penyelesaian 

tugas, tuntutan peran di tempat kerja yang semakin beragam dan kadang 

bertentangan satu dengan yang lain, beban kerja yang berlebihan, masalah 

keluarga, dan masih banyak tantangan lainnya yang membuat stres menjadi suatu 

faktor yang hampir tidak mungkin untuk dihindari. 

Survey yang dilakukan oleh Northwestern National Life pada pekerja di 

Amerika menunjukkan bahwa 40% pekerja dilaporkan mengalami stres di tempat 

kerja dan 26% pekerja menganggap pekerjaan mereka sebagai stressor paling 

utama dalam kehidupan mereka. Sedangkan menurut survey yang dilakukan 

University menunjukkan bahwa sebanyak 29 % pekerja di Amerika mengalami 

stres di tempat kerja (Steven, S., dkk, 1998). 
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menjelaskan bahwa stres kerja banyak terjadi pada individu dengan latar belakang 

pekerjaan dalam bidang pelayanan, yaitu orang
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pelayanan kemanusiaan dan berkaitan erat dengan masyarakat, misalnya perawat, 

pekerja sosial, guru, konselor, dokter, polisi.  

Penelitian mengenai stres kerja pernah dilakukan oleh Nadia Revalika. 

Dimana penelitian tersebut mengenai stres kerja pada tenaga kesehatan salah 

satunya pada perawat di Rumah Sakit Dr.Soetomo Surabaya. Pada perawat yang 

berusia 20- 25 tahun lebih banyak mengalami tingkat stres dari pada yang berusia 

25-30 tahun, 31-35 tahun, 36-40 tahun, dan > 40 tahun. Perawat yang berusia 25-

30 tahun, 31-35 tahun, 36-40 tahun, dan > 40 tahun sebagian besar tingkat stres 

kerja adalah sedang dan ringan. (Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi Vol 2 no 

1 tahun 2013). 

Penelitian sebelumnya mengenai stres kerja pernah dilakukan di RS. 

Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta oleh Widyasrini (2013). Dimana 

penelitian tersebut mengenai tingkat stres tenaga kesehatan di RS. Ortopedi Prof. 

Dr. R. Soeharso Surakarta dengan hasil penelitian yang didapatkan yaitu di bagian 

keperawatan berjumlah 32 perawat yang dikategorikan bekerja pada shift pagi, 

ada 26 perawat (81,25%) yang dikategorikan mengalami stres kerja yang dapat 

teratasi dan 6 perawat (18,75%) yang dikategorikan mengalami stres kerja ringan. 

Adapun berjumlah 32 perawat pada shift malam dikategorikan mengalami stres 

kerja yang dapat teratasi ada 28 perawat (87,5%) dan 4 perawat (12,5%) dapat 

dikategorikan mengalami stres kerja ringan.  

Semua lingkungan pekerjaan berpotensi sebagai stressor kerja. Salah 

satunya adalah lingkungan pekerjaan yang berhubungan erat dengan layanan 

kesehatan masyarakat contohnya rumah sakit, dimana tenaga kesehatan dituntut 
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untuk membantu pasien dalam meningkatkan kesehatan dan mencapai 

kesembuhan yang optimal baik fisik, psikis maupun sosial. Rumah sakit 

memerlukan suatu sistem pelayanan kesehatan yang baik guna menunjang 

operasional dalam pelayanan kesehatan pasien. Sistem pelayanan kesehatan 

merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan mutu kesehatan pada rumah 

sakit. Keberhasilan sistem pelayanan kesehatan juga tergantung dari beberapa 

komponen yang masuk dalam pelayanan kesehatan diantaranya perawat, dokter 

dan tim kesehatan yang saling menunjang. Keberhasilan rumah sakit dalam 

menjalankan fungsinya ditandai dengan adanya mutu pelayanan yang berkualitas 

oleh pihak rumah sakit. Mutu pelayanan rumah sakit dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya yang paling dominan adalah sumber daya manusia (SDM), 

yang meliputi tenaga kesehatan (medis) dan non kesehatan (non medis).  

Begitu juga halnya yang terjadi pada RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso 

Surakarta. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Aries Cholifah, S.Kp, 

M.Pd Kepala bagian Pendidikan dan Penelitian di RS. Ortopedi Prof. Dr. R. 

Soeharso Surakarta yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan (medis) adalah 

tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien, salah satunya adalah 

tenaga kesehatan non keperawatan yang meliputi  Fisioterapi, Okupasi terapi, 

Terapi Wicara, Ortotik Prostetik, Laboratorium, Farmasi dan Radiologi. 

Sedangkan tenaga non kesehatan (non medis) adalah tenaga kesehatan yang tidak 

langsung berhubungan dengan pasien misalnya bagian umum yang meliputi 

Administrasi, Keuangan, Akuntansi, Satpam dan sebagainya. 
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Penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti di RS. Ortopedi Prof. Dr. R. 

Soeharso Surakarta dilakukan dengan teknik pengambilan data melalui 

wawancara dengan sampel dari tenaga kesehatan non keperawatan yang meliputi 

kepala instalasi Laboratorium, kepala instalasi Farmasi dan kepala ruang instalasi 

laboratorium. Wawancara yang pertama dengan Kepala Instalasi Laboratorium 

RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta berinisial (FR) didapatkan hasil 

bahwa stres kerja terindikasi dari aspek psikologis, salah satunya yaitu kepanikan. 

Kepanikan tenaga kesehatan yang bertugas terjadi akibat tekanan prosedur 

pekerjaan di laboratorium yang mengharuskan tenaga kesehatan mengambil 

sampel darah dari poli kemudian membawanya ke laboratorium. Selain itu syarat 

kerja di laboratorium membutuhkan ketelitian yang tinggi karena berhubungan 

dengan angka-angka sebagai pedoman dokter, hal ini membuat tenaga kesehatan 

yang bertugas harus tetap fokus, namun kondisi di dalam ruang laboratorium yang 

ramai dengan tenaga kesehatan lainnya membuat kondisi tidak kondusif.  

Wawancara yang kedua dengan Kepala Instalasi Farmasi RS. Ortopedi 

Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta berinisial (LD) di dapatkan hasil bahwa stres 

kerja terindikasi dari aspek psikologis dan fisiologis, salah satunya adalah sikap 

mudah marah dan pusing yang dialami tenaga kesehatan di instalasi farmasi. 

Menurut penuturan LD sikap mudah marah dan pusing terjadi karena adanya 

beberapa pasien yang sering komplain masalah obat kepada pihak apoteker yang 

justru memicu terhambatnya penanganan pasien lain, selain itu pergantian sistem 

komputerisasi yang lama menjadi sistem baru menyebabkan beberapa komputer 

error sehingga menghambat tenaga kesehatan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 
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Namun secara normal walaupun tuntutan pekerjaan di instalasi farmasi harus 

dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat hal ini tidak terlalu menyebabkan stres 

pada tenaga kesehatan di instalasi farmasi.  

Wawancara yang terakhir peneliti dengan Kepala Ruang Laboratorium 

RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta berinisial (SH) di dapatkan hasil 

bahwa stres kerja terindikasi dari perilaku, dimana ada tenaga kesehatan 

mengalami perasaan yang tidak enak (sungkan) terhadap rekan kerjanya yang lain 

untuk meyuruh membantu menyelesaikan pekerjaan. SH menjelaskan bahwa 

sibuknya pekerjaan penataan ruang di laboratorium yang sempit, dengan kondisi 

ruangan yang ramai dan berisik membuat pekerjaan semakin repot untuk 

diselesaikan.  

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti dengan 

wawancara kepada ketiga tenaga kesehatan non keperawatan di RS. Ortopedi 

Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dapat disimpulkan bahwa tenaga kesehatan yang 

berhubungan langsung dengan pasien mengalami indikasi stres kerja. Dilihat dari 

aspek psikologis dan fisiologis yang menyatakan perasaan mudah marah dan 

pusing. Kemudian dari aspek psikologis terindikasi adanya stres kerja melalui 

kepanikan, sedangkan aspek perilaku dapat diindikasikan dengan adanya perasaan 

tidak enak (sungkan) kepada rekan kerja yang lain.  

Penyebab stres dalam pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu Group stressor 

dan Individual stressor. Group stressor adalah penyebab stres yang berasal dari 

situasi maupun keadaan di dalam perusahaan, misalnya kurangnya kerjasama 

antara karyawan, konflik antar individu dalam suatu kelompok, maupun 



7 
 

kurangnya dukungan sosial dari sesama karyawan di dalam perusahaan. 

Sedangkan individual stressor, adalah penyebab stres yang berasal dari dalam diri 

individu, misalnya tipe kepribadian seseorang, kontrol personal dan tingkat 

kepasrahan seseorang, persepsi terhadap diri sendiri, tingkat ketabahan dalam 

menghadapi konflik peran serta ketidakjelasan peran. (Waluyo, 2013). 

Tuntutan pekerjaan dapat menimbulkan stres kerja, salah satu 

penyebabnya berasal dari dalam diri individu. Setiap individu akan memberikan 

reaksi yang berbeda terhadap tantangan yang datang pada dirinya, bergantung 

pada kondisi karakteristik pribadinya. Dari sumber dan tantangan yang sama, bisa 

timbul stres dengan bentuk dan intensitas yang berbeda antara satu dan lainnya. 

Pada umumnya, individu yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi relatif 

mampu menghadapi stres dengan baik. Pribadi yang mandiri akan mampu 

mengenal apa yang harus dilakukannya dan mampu mengendalikan perilaku yang 

harus diwujudkannya. Menurut Afram (2012) seseorang perlu mengenal atau 

mengerti dirinya sendiri sekaligus mengelolanya dengan baik, ini merupakan 

pengertian dari manajemen diri. 

Tidak optimalnya manajemen diri yang dimiliki oleh individu 

menyebabkan individu sulit mengendalikan perasaan, tingkah laku dan pikiran 

dalam menyelesaikan tujuan. Menurut Macan, 1990 (dalam Ratih, 2013) individu 

yang dapat memanfaatkan waktu dengan teratur sehingga akan mampu 

menyelesaikan tugas pekerjaan dan dapat mengambil keputusan dengan tepat. 

Individu yang mampu memanajemen dirinya dengan baik akan mampu membuat 

prioritas, kegiatan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, apakah pekerjaan 
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kantor atau pekerjaan lain, memiliki kemampuan manajemen diri, dapat mengatur 

dan mengorganisasikan. Pendapat yang relevan diutarakan oleh Prijosaksono 

(2001) yang mengemukakan manajamen diri adalah kemampuan individu untuk 

mengendalikan sepenuhnya keberadaan diri secara keseluruhan (fisik, emosi, 

mental atau pikiran, jiwa maupun rohnya) dan realita kehidupannya dengan 

memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya. 

Suatu fakta yang dapat dilihat adalah dalam kerja setiap individu tidak 

mampu sepenuhnya memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta harapan yang 

dimiliki. Hal ini terjadi mengingat bahwa setiap individu memiliki keterbatasan 

yang menyangkut waktu, kemampuan, tenaga, dan pikiran (Hartanti dan Rahaju, 

2003). Keterbatasan tersebut, menurut Covey (dalam Gustina, 2009)  

menyebabkan individu memerlukan tindakan efektif dalam hidup seperti 

pembuatan skala prioritas aktivitas, dan mengorganisasikan diri dan 

lingkungannya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas tersebut dengan baik. 

Aktivitas ini nantinya akan menghasilkan visi atau perspektif, keseimbangan, 

disiplin, kontrol dan beberapa krisis yang dapat dikendalikan oleh individu 

dengan mudah sehingga ia mampu mengoptimalkan potensi diri dan mewujudkan 

cita-citanya. Hal ini merupakan inti dari manajemen diri yang efektif.  

Apabila individu memiliki manajemen diri yang baik, maka akan ada 

kecenderungan bahwa individu tersebut mampu mengarahkan dan mengatur 

dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya. Namun apabila individu yang 

terjebak dalam proses pengaturan dirinya sendiri, mereka akan merasa kesulitan 

untuk membagi waktu yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan kantor yang 
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semakin menumpuk, sehingga tugas dan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan 

secara maksimal. Penumpukan pekerjaan menjadi salah satu sumber dari stres 

kerja yaitu pekerjaan itu sendiri.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut : Apakah ada hubungan antara manajemen diri 

dengan stres kerja ?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis tertarik untuk 

menguji lebih lanjut guna mengadakan penelitian berjudul : “HUBUNGAN 

ANTARA MANAJEMEN DIRI DENGAN STRES KERJA PADA TENAGA 

KESEHATAN NON KEPERAWATAN DI RS. ORTOPEDI PROF. DR. R. 

SOEHARSO SURAKARTA”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui hubungan antara manajemen diri dengan stres kerja pada tenaga 

kesehatan non keperawatan di RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 

2. Mengetahui peran manajemen diri terhadap stres kerja pada tenaga kesehatan 

non keperawatan di RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 

3. Mengetahui seberapa besar tingkat stres kerja pada tenaga kesehatan non 

keperawatan di RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 

4. Mengetahui seberapa besar tingkat manajemen diri pada tenaga kesehatan 

non keperawatan di RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritik 

Sebagai referensi dan tambahan bagi pengembangan ilmu psikologi terutama 

ilmu psikologi dalam bidang industri dan organisasi. 

2. Secara praktis 

Adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada RS. Ortopedi 

Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dalam rangka menurunkan stres kerja 

khususnya pada tenaga kesehatan non keperawatan di RS. Ortopedi Prof. Dr. 

R. Soeharso Surakarta. 

 

 


