
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit merupakan suatu organisasi yang melalui tenaga medis

profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen

menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang

berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh

pasien (Azwar, 1996). Tenaga medis yang paling banyak di Rumah Sakit

yakni perawat. Perawat merupakan salah satu ujung tombak dalam pelayanan

kesehatan di Rumah Sakit.

Seorang perawat dalam memberikan pelayanan tidak lepas dari

pengaturan jam kerja atau lebih dikenal dengan shift kerja. Grandjean (1993)

dalam Tarwaka, dkk (2004), sebagaimana telah diketahui, sejak dini tubuh

manusia sudah terpola mengikuti siklus alam. Pada siang hari tubuh manusia

aktif berkerja dan malam hari dalam keadaan istirahat. Untuk

mengukur/mengetahui pola kerja dan istirahat ini, secara alamiah tubuh

manusia memiliki pengatur waktu (internal timekeeper) yang sering disebut

dengan istilah a body clock atau cycardian rhytm. Internal timekeeper inilah

yang mengatur semua aktifitas tubuh seperti berkerja, tidur dan proses

pencernaan makanan dalam tubuh. Peningkatan aktifitas pada siang hari dapat
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mendorong adanya peningkatan denyut nadi dan tekanan darah. Pada malam

hari, semua fungsi tubuh akan menurun dan timbul rasa kantuk. Hal ini

dikarenakan adanya kondisi alam seperti adanya siang dan malam. Kondisi

tubuh yang sudah terpola ini tentunya sulit untuk diubah. Oleh karena itu,

apabila tubuh dituntut untuk kerja pada malam hari, tentunya  harus  perlu

penyesuaian dan pengaturan jadwal kerja yang tepat sehingga tenaga kerja

tetap dapat berprestasi dan produktif.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

dalam pasal 86 menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak

untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral

dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat

manusia serta nilai–nilai agama. Salah satu upaya keselamatan kesehatan kerja

(K3) yakni memelihara faktor-faktor lingkungan kerja agar senantiasa dalam

batas-batas yang aman dan sehat sehingga tidak terjadi penyakit atau

kecelakaan akibat kerja dan tenaga kerja dapat menikmati derajat kesehatan

yang setinggi-tingginya.

Pada penelitian Fauzi, dkk (2009) tentang perbedaan rata-rata tekanan

darah pada perawat dengan kerja shift pagi, siang dan malam di ruang rawat

inap Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong didapatkan hasil bahwa

ada perbedaan yang signifikan antara tekanan darah sebelum dan sesudah

bekerja shift pagi, shift siang dan shift malam (p=0,000). Sama halnya dengan

penelitian yang dilakukakan oleh Prameswari dan Nisa (2013) terhadap
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mahasiswa kepaniteraan klinik di RSUD DR. H. Abdul Moeloek Bandar

Lampung didapatkan hasil adanya perbedaan tekanan darah sistolik dan

diastolik sebelum dan sesudah melakukan gilir jaga malam sebesar 5,25

mmHg untuk rerata tekanan darah sistolik dan sebesar 3,625 mmHg untuk

rerata tekanan darah diastolik.

Kusumayanti (2013) dalam penelitiannya tentang pengaruh shift kerja

terhadap tekanan darah perawat di ruang Angsoka RSUP Sanglah Denpasar

bahwa terdapat pengaruh shift kerja terhadap tekanan darah sistolik sebelum

dan sesudah bekerja shift pagi (p=0,003), tekanan darah sistolik pada shift

malam (p=0,001) dan tekanan darah diastolik pada shift malam (p=0,001).

Berbeda dengan penelitian Maulana, dkk (2010) tentang hubungan shift kerja

dengan kelelahan kerja dan perubahan tekanan darah pada perawat unit rawat

inap Rumah Sakit Bukit Asam Tanjung Enim Tahun 2009 untuk hasil

hubungan shift kerja dengan perubahan tekanan darah berdasarkan uji Anova

diperoleh nilai P value = 0,441 yang artinya tidak ada perbedaan perubahan

tekanan darah antara shift pagi, sore dan malam. Hal ini menunjukkan

ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Mengingat tanggung jawab dan beban kerja pada perawat dengan

pembagian tiga shift, perawat yang bekerja pada shift pagi, siang dan malam

akan menimbulkan permasalahan kesehatan. Menurut The Circadian

Learning Center di Amerika Serikat bahwa para pekerja shift, terutama yang

bekerja di malam hari dapat terkena beberapa permasalahan kesehaatan antara
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lain gangguan tidur, kelelahan, penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan

gangguan gastrointestinal. Segala gangguan kesehatan tersebut, ditambah

dengan tekanan stress yang besar dapat secara otomatis meningkatkan risiko

terjadinya kecelakaan pada para pekerja shift malam (Nurmianto, 2008).

Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta merupakan Rumah Sakit tertua,

terbesar dan terbaik di karisidenaan Surakarta dan menjadi rumah sakit pusat

rujukan wilayah karisidenan Surakrta bahkan di Jawa Tengah sehingga jumlah

tampungan pasiennya sangat banyak dan berasal dari berbagai daerah di Jawa

Tengah. RSUD Dr. Moewardi Surakarta juga merupakan Rumah Sakit tipe A

milik Pemerintah Daerah sejak tahun 1950 (IPDE RSDM, 2012). RSUD Dr.

Moewardi Surakarta merupakan sarana pelayanan kesehatan yang bekerja

selama 24 jam. Berdasarkan pengarahan dari pihak RSUD Dr. Moewardi

Surakarta dan melihat Bed Occupancy Ratio (BOR) dari ruang Intensive

Cardio Vascular Care Unit (ICVCU) selama bulan mei-juli 2015 diatas 50%,

penelitian ini dilakukan pada ruang ICVCU. Survei awal yang dilakukan pada

bulan Mei 2015 jumlah perawat pada ruang ICVCU ada 24 perawat, 8

perawat nonshift dan 16 perawat shift. Dengan adanya pelayanan 24 jam

tersebut kegiatan diatur dengan sistem shift. Jam kerja pada ruang ICVCU

untuk shift pagi yaitu pukul 07.00–14.00 WIB (7 jam), shift siang pada pukul

14.00–21.00 WIB (7 jam) dan shift malam pada pukul 21.00–07.00 WIB (10

jam). Sistem shift yang digunakan terdiri dari 3 kelompok shift dimana setiap
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kelompok diatur 2 hari bekerja shift pagi dilanjutkan 2 hari bekerja shift siang

dilanjutkan 2 hari bekerja shift malam dan istirahat 2 hari.

Berdasarkan fakta dan permasalahan ini peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai perbedaan tekanan darah antara shift pagi,

siang dan malam pada perawat di ruang Intensive Cardio Vascular Care Unit

(ICVCU) RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disusun rumusan masalah

sebagai berikut : “Apakah ada perbedaan tekanan darah antara shift pagi,

siang dan malam pada perawat di ruang Intensive Cardio Vascular Care Unit

(ICVCU) RSUD Dr. Moewardi Surakarta?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui perbedaan tekanan darah antara shift pagi,

siang dan malam pada perawat di ruang Intensive Cardio Vascular Care

Unit (ICVCU) RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengukur tekanan darah pada perawat shift pagi, siang dan

malam di ruang Intensive Cardio Vascular Care Unit (ICVCU) RSUD

Dr. Moewardi Surakarta.
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b. Untuk menganalisis perbedaan tekanan darah sebelum bekerja pada

ketiga shift pada perawat di ruang Intensive Cardio Vascular Care

Unit (ICVCU) RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

c. Untuk menganalisis perbedaan tekanan darah sesudah bekerja pada

ketiga shift pada perawat di ruang Intensive Cardio Vascular Care

Unit (ICVCU) RSUD Dr. Moewardi Surakarta

D. Manfaat Penelitian

1.  Bagi RSUD Dr. Moewardi Surakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

tentang tekanan darah pada perawat di ruang Intensive Cardio Vascular

Care Unit (ICVCU) RSUD Dr. Moewardi Surakarta akibat pengaruh shift

kerja.

2.  Bagi Perawat

a. Dapat memberikan informasi tentang tekanan darah perawat.

b. Dapat memberikan informasi tentang perbedaan tekanan darah perawat

pada shift pagi, siang dan malam.

c. Meningkatkan pola hidup sehat untuk mencegah peningkatan tekanan

darah.

3. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat

Dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
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4. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan bagi peneliti dan mengaplikasikan ilmu

yang diperoleh di bangku kuliah dan pengalaman nyata dalam melakukan

penelitian.

5.  Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian

selanjutnya yang lebih mendalam.


