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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal

86 menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk

memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral

dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat

manusia serta nilai-nilai agama. Salah satu upaya keselamatan dan

kesehatan kerja (K3) adalah memelihara faktor – faktor lingkungan kerja

yang senantiasa dalam batas-batas aman dan sehat sehingga tidak

menimbulkan penyakit maupun kecelakaan akibat kerja. Agar tenaga kerja

dapat menikmati derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, maka perlu

ada keseimbangan yang menguntungkan dari faktor beban kerja, beban

tambahan akibat lingkungan kerja dan kapasitas kerja.

Pekerja kesehatan di rumah sakit sangat bervariasi baik dari segi jenis

maupun jumlahnya. Dalam melaksanakan tugasnya, pekerja rumah sakit

banyak terpapar dengan berbagai faktor yang dapat menimbulkan dampak

negatif dan mempengaruhi derajat kesehatan mereka. Mereka selalu

berhubungan dengan berbagai bahaya potensial, dimana bila tidak

diantisipasi dengan baik dan benar dapat mempengaruhi kesehatan dan

keselamatan kerjanya (Depkes, 2007).
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Rumah Sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi

24 jam. Salah satu sumber daya yang dibutuhkan rumah sakit dalam

perawatan pasien adalah perawat yang dalam segi jumlah menempati

urutan teratas, khususnya bangsal rawat inap. Pekerjaan seorang perawat

tidak terlepas dari sistem shift kerja (Dian & Solikhah, 2012). Shift kerja

merupakan pilihan dalam pengorganisasian kerja untuk memaksimalkan

produktivitas kerja sebagai pemenuhan tuntutan pasien (Joko dkk., 2012).

Meskipun memberikan keuntungan terhadap pasien, shift kerja dapat

memberikan dampak negatif yang salah satunya adalah kelelahan.

Kelelahan kerja yang tidak dapat diatasi akan menimbulkan berbagai

permasalahan kerja yang fatal dan mengakibatkan kecelakaan kerja

sehingga rumah sakit wajib mengetahui tingkat kinerja dan hal yang dapat

menimbulkan permasalahan dalam bekerja, salah satunya kelelahan kerja

pada perawat (Dian & Solikhah, 2012).

Peningkatan kelelahan kerja pada tenaga kerja yang bekerja pada shift

malam juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penurunan

derajat kesehatan tenaga kerja dan juga berpengaruh terhadap penurunan

produktivitas kerja (Setyawati, 2011). Salah satu faktor penyebab utama

kecelakan kerja yang disebabkan oleh manusia adalah kelelahan kerja

(fatique). Data dari ILO yang menunjukkan bahwa hampir setiap tahun

sebanyak dua juta pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja yang

disebabkan oleh faktor kelelahan. Peneliti tersebut menyatakan dari 58.155
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sampel, sekitar 18.828 sampel menderita kelelahan yaitu sekitar 32,8 %

dari keseluruhan sampel peneliti (Baiduri, 2008).

Kelelahan kerja memberi kontribusi 50% terhadap terjadinya

kecelakaan kerja (Setyawati, 2011). Menurut Wicken, 2004 (dalam

setyawati dan Djati, 2008), kelelahan bisa disebabkan oleh sebab fisik

ataupun mental. Salah satu penyebab kelelahan adalah gangguan tidur

(sleep distruption) yang antara lain dapat dipengaruhi oleh kekurangan

waktu tidur dan gangguan pada ritme sirkadian akibat jet lag atau shift

kerja. Sharpe, 2007 (dalam Setyawati dan Djati, 2008) menyatakan bahwa

pekerja pada shift malam memiliki risiko 28% lebih tinggi mengalami

cidera atau kecelakaan. Dari beberapa catatan kecelakaan kerja yang

terjadi, gangguan tidur dan kelelahan kerja menjadi dua faktor yang paling

penting dari kesalahan manusia.

Kelelahan merupakan masalah yang dapat mengancam kualitas hidup,

karena kelelahan dapat menyebabkan konsentrasi menurun pada saat

bekerja yang nantinya akan mengakibatkan kecelakaan kerja terjadi

(Aisbett and Nichols, 2007). Sudah banyak dilakukan penelitian tentang

kelelahan, menurut laporan penelitian Canadian Nurse Association (2010)

bahwa hampir 80% perawat di Kanada mengalami kelelahan. Menurut

Lippincott Williams & Wilkins (2007), data dari studi nasional tentang

hubungan antara kesehatan dan produktivitas di tempat kerja, diketahui

bahwa hampir 29.000 orang dewasa bekerja yang diwawancarai, 38%
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mengatakan mereka telah mengalami fungsi kognitif menurun, kurang

tidur, atau perasaan kelelahan.

Kelelahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rotasi

shift kerja, faktor individu (kesehatan/ penyakit, jenis kelamin, umur,

pendidikan, beban kerja, masa kerja dan status gizi) dan faktor lingkungan

fisik (kebisingan, penerangan, suhu dan tekanan panas, vibrasi dan

ventilasi). Kelelahan kerja di rumah sakit antara lain kelelahan yang

disebabkan faktor fisik seperti suhu, penerangan, mikroorganisme, zat

kimia, kebisingan dan cyrcardian rhythm (terutama pada perawat shift

malam), sedangkan kelelahan non fisik disebabkan oleh faktor psikososial

baik di tempat kerja maupun di rumah atau masyarakat sekeliling.

Berdasarkan  hasil penelitian Putri  (2011), menyimpulkan bahwa ada

pengaruh shift kerja terhadap  kelelahan kerja pada perawat instalasi rawat

inap  I di RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta. Sedangkan Hasil penelitian

yang dilakukan oleh Putri (2013) menyimpulkan bahwa ada perbedaan

tingkat kelelahan akibat kerja pada perawat wanita shift pagi, siang dan

malam di bagian kelas III RSUD. Dr. Moewardi Surakarta.

Rumah Sakit PKU Aisyiyah Boyolali sebagai tempat kerja yang

bergerak di bidang pelayanan kesehatan beroperasi 24 jam setiap harinya,

sehingga shift kerja harus diterapkan. Untuk memenuhi tuntunan ini

Rumah Sakit PKU Aisyiyah Boyolali memberlakukan tiga shift kerja

setiap harinya yaitu shift pagi dari jam 07.30 – 14.00 WIB, shift sore dari

jam 14.00 – 20.00 WIB dan untuk shift malam dari jam 20.00 – 07.30
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WIB. Sedangkan jumlah perawat yang bekerja di bagian rawat inap

sejumlah 48 orang.

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan di RS PKU Aisyiyah

Boyolali pada bulan Desember 2014 didapat data jumlah seluruh perawat

yang masuk shift kerja di bangsal rawat inap yaitu 49 orang dengan

pembagian shift menjadi 3 kelompok yaitu shift pagi jam 07.30 – 14.00

WIB, shift siang jam 14.00 – 20.00 WIB, dan shift malam jam 20.00 –

07.30 WIB. Tugas yang harus dilakukan perawat seperti melakukan

asuhan keperawatan, pencatatan laporan asuhan keperawatan, observasi

pasien, menerima pasien baru atau rujukan pasien ke rumah sakit lain. Dari

hasil wawancara dengan 9 perawat, 55% di antaranya merasakan kelelahan

pada shift malam karena jam kerja yang lebih panjang, mengantuk, jumlah

perawat sedikit, perjalanan dari rumah menuju rumah sakit dan observasi

pasien pada malam hari. Sedangkan untuk 33% perawat merasakan

kelelahan pada shift pagi karena beban tugas yang lebih banyak, program

operasi banyak dilakukan pada pagi hari, serta banyaknya pasien baru pada

pagi hari.

Berdasarkan uraian di atas, shift kerja dapat memberikan dampak

negatif yang salah satunya adalah kelelahan. Kelelahan bisa disebabkan

oleh sebab fisik ataupun mental. Salah satu penyebab kelelahan adalah

gangguan tidur (sleep distruption) yang antara lain dapat dipengaruhi oleh

kekurangan waktu tidur dan gangguan pada ritme sirkadian. Hasil survei di

RS PKU Aisyiyah Boyolali, sebagian perawat menyatakan bahwa tingkat
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kelelahan lebih pada shift malam, tetapi sebagian menyatakan lebih lelah

pada shift pagi. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai

perbedaan tingkat kelelahan antara shift pagi, sore dan malam pada

perawat rawat inap di Rumah Sakit PKU Aisyiyah Boyolali.

B. Rumusan Masalah

Apakah ada perbedaan tingkat kelelahan antara shift pagi, sore dan

malam pada perawat rawat inap di RS PKU Aisyiyah Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat

kelelahan antara shift pagi, sore dan malam pada perawat rawat inap di

RS PKU Aisyiyah Boyolali.

2. Tujuan Khusus

a. Menganalisis karakteristik perawat rawat inap di RS PKU Aisyiyah

Boyolali.

b. Menganalisis tingkat kelelahan pada masing-masing shift pada

perawat rawat inap di Rumah Sakit PKU Aisyiyah Boyolali.

c. Menganalisis perbedaan tingkat kelelahan antara shift pagi, sore

dan malam pada perawat rawat inap di Rumah Sakit PKU Aisyiyah

Boyolali.
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D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit PKU Aisyiyah Boyolali

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan tentang shift kerja dan

kelelahan serta pengaruhnya terhadap kesehatan perawat untuk

mengatasi masalah timbul terutama shift kerrja yang dapat

mengakibatkan kelelahan.

2. Bagi perawat

Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi mengenai kelelahan di

tempat kerja dan cara penanganan kelelahan di tempat kerja.

3. Bagi Prodi Kesehatan Masyarakat

Menambah bahan informassi mengenai Kesehatan dan Keselamatan

Kerja Rumah Sakit (K3RS) dalam hal manajemen kelelahan akibat

kerja di rumah sakit.

4. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal merencanakan

penelitian, melaksanakan penelitian dan mengetahui perbedaan tingkat

kelelahan pada perawat rawat inap antara shift pagi, sore dan malam di

RS PKU Aisyiyah Boyolali.

5. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi dan informassi tambahan untuk peneliti lain yang

terkait shift dan kelalahan serta dapat dikembangkan ke dalam ilmu

kesehatan dan keselamatan kerja.


