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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakang 

       Rumah sakit merupakan salah satu bentuk sarana kesehatan, baik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang berfungsi untuk 

melakukan upaya pelayanan kesehatan dasar atau kesehatan rujukan dan upaya 

kesehatan penunjang. Keberhasilan suatu rumah sakit dalam menjalankan 

fungsinya ditandai dengan adanya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Mutu 

rumah sakit sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang paling 

dominan adalah sumber daya manusia (Depkes, 2002). 

 K3 Rumah Sakit menurut Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem 

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang menyatakan bahwa setiap 

perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih 

dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses 

bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, 

kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem 

Manajemen K3. Isi dari pasal di atas  jelaslah bahwa Rumah Sakit (RS) termasuk 

ke dalam kriteria tempat kerja dengan berbagai ancaman bahaya yang dapat 

menimbulkan dampak kesehatan, tidak hanya terhadap para pelaku langsung yang 

bekerja d RS, tapi juga terhadap pasien maupun pengunjung RS. Sehingga sudah 

seharusnya pihak pengelola RS menerapkan upaya-upaya K3 di RS. 
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 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) tidak terlepas 

dari pembahasan manajemen secara keseluruhan. Manajemen merupakan suatu 

proses pencapaian tujuan secara efisien dan efektif, melalui pengarahan, 

penggerakan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-

orang yang tergabung dalam suatu bentuk kerja. Sedangkan sistem manajemen 

merupakan rangkaian proses kegiatan manajemen yang teratur dan integrasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari diterapkannya Sistem 

Manajemen K3 ini pada Rumah Sakit adalah terciptanya cara kerja, lingkungan 

kerja yang sehat, aman, nyaman, dan dalam rangka meningkatkan derajat 

kesehatan karyawan RS. 

 Stres dalam profesi keperawatan adalah masalah di seluruh dunia yang 

sedang berlangsung. Peran perawat di Rumah Sakit memiliki tingkat stres yang 

tinggi. Stres kerja pada perawat dikaitkan dengan kepuasan kerja menurun, 

meningkatnya keluhan psikologis dan fisik dan meningkatnya absensi (Gelsema, 

2005). 

 Menurut Lenton, dkk dalam Mark & Smith (2011), salah satu penyebab stress 

pada perawat yaitu konflik dengan dokter, diskriminasi, beban tinggi, menghadapi 

pasien, kematian pasien, dan keluarga pasien. Tugas dan tanggung jawab bisa 

menimbulkan stres kerja pada perawat, stres yang dihadapi oleh perawat di dalam 

bekerja akan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan yang 

diberikan kepada pasien. Stres kerja akan berpengaruh pada kondisi fisik, 

psikologis dan sikap perawat. 
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 Stres kerja bisa disebabkan oleh tugas-tugas perawat yang sering monoton 

dan kondisi ruangan yang sempit, biasa dirasakan oleh perawat yang bertugas di 

bagian bangsal. Menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI, 2006), 

sebanyak 50,9% perawat di Indonesia yang bekerja mengalami stress kerja, sering 

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

tinggi serta penghasilan yang tidak memadai (Rahman, 2010). 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

659/MENKES/PER/VIII/2009 tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia, 

rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit diharapkan dapat 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang baik, oleh karena itu 

untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan tenaga medis yang mampu 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Perawat merupakan salah 

satunya tenaga medis rumah sakit yang memberikan pelayanan menunjang 

kesembuhan pasien. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

HK.02.02/MENKES/148/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 

Perawat. Definisi perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan kinerja 

perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Seorang perawat dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu perawat dituntut untuk lebih 

profesional agar kualitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat. Semakin 
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meningkatnya tuntutan tugas yang dimiliki seorang perawat maka dapat 

menyebabkan timbulnya stres. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala koordinator RS. PKU 

Muhammadiyah Surakarta, didapatkan hasil bahwa di bagian ruang anak-anak ada 

2 tempat yaitu ruang Mina dan ruang Picu. Ruang Mina biasanya di inap pada 

anak-anak usia kurang lebih 1 bulan–18 tahun, di bagian Mina ada 20 orang 

penjaga yang ditugaskan untuk menjaga ruangan tersebut terdiri 15 orang perawat 

dan 1 orang bagian administrasi dan ruangan Mina di bagi menjadi 3 ruangan lagi, 

ruang ke 1 terdiri dari 10 kamar, ruang ke 2 terdiri 8 kamar dan ruangan ke 3 

terdiri 8 kamar. Sedangkan di ruangan Picu masih di bagi lagi menjadi 3 ruangan 

yaitu ruang Picu, ruang Niku dan ruang Resiko tinggi, ruang Picu biasanya di inap 

pada anak usia 0–29 hari dan ruangan Piku khusus intensif anak sehingga kamar 

hanya ada 2 tempat tidur cenderung lebih sedikit karena ruangan tersebut intensif 

harus disesuaikan dengan alat yang ada, ruangan Niku ada 6 kamar dan tempat 

tidur tidak terbatas disesuaikan pasien yang ada. Ruangan Picu di jaga 14 orang 

petugas yang terdiri 13 orang perawat dan 1 orang bagian administrasi. Pada ke-2 

ruangan dijaga sesuai dengan shift, shift pagi sekitar 07.00–14.00, shift siang 

14.00–20.00 dan shift malam 20.00–07.00 setelah itu libur. 

 Masalah yang memicu adanya stres kerja bagi perawat antara lainya itu 

susahnya mencari dokter jaga dan menghadapi keluarga pasien yang emergensi. 

Bagian Picu sangatlah intensif oleh karena itu stres kerja ditempat tersebut 

cenderung tinggi, perawat sering mengalami stres akibat kerja di ruang rawat 

anak-anak. Menurut penuturan dari salah satu perawat di bagian anak-anak RS. 
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PKU Muhammadiyah Surakarta stres kerja yang pernah dialami perawat anak-

anak dalam menghadapi keluarga pasien salah satunya adalah banyaknya pasien 

yang berobat dan komplain dari keluarga pasien. Penelitian ini sangat penting 

dilakukan karena perawat di bagian anak-anak mengalami stres kerja, yang di 

mungkinkan sangat mempengaruhi perilaku perawat dalam menghadapi keluarga 

pasien. 

Berdasarkan hal di atas maka dilakukan penelitian tentang hubungan stres 

akibat kerja dengan perilaku perawat dalam menghadapi keluarga pasien di bagian 

anak-anak RS. PKU Muhammadiyah Surakarta. Rumah sakit ini dipilih sebagai 

tempat penelitian karena prevalensi pasien anak-anak cukup tinggi. 

 

B. RumusanMasalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, dikemukakan rumusan masalah peneliti 

yaitu “Adakah hubungan stres akibat kerja dengan perilaku perawat dalam 

menghadapi keluarga pasien di ruang anak-anak RS. PKU Muhammadiyah 

Surakarta?” 

 

C. TujuanPenelitian 

1. TujuanUmum 

Mengetahui hubungan stres akibat kerja dengan perilaku perawat dalam 

menghadapi keluarga pasien di ruang anak-anak RS. PKU Muhammadiyah 

Surakarta. 
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2. TujuanKhusus 

a. Menganalisis stres akibat kerja pada perawat di ruang anak-anak RS. PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 

b. Menganalisis perilaku perawat dalam menghadapi keluarga pasien di ruang 

anak-anak RS. PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. ManfaatPenelitian 

1. Bagi RS. PKU Muhammadiyah Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pengaruh stres akibat kerja terhadap perilaku perawat dalam menghadapi 

keluarga pasien. 

2. Bagi Perawat 

Penelitian ini diharapakan para perawat dapat meminimalisir terjadinya 

stres akibat kerja di tempatkerja. 

3. Bagi Peneliti 

a. Peneliti dapat mengaplikasikan materi perkuliahan menggunakan metode 

penelitian dan biostatistik. 

b. Menambah wawasan mengenai hubungan tingkat stres akibat kerja dengan 

perilaku perawat dalam menghadapi keluarga pasien di bagian anak-anak 

RS. PKU Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Bagi Prodi 

Penelitan yang akan dilakukan ini dapat digunakan untuk menambah 

wacana pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut. 

5. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dasar bagi peneliti selanjutnya 

untuk melakukan penelitian lainnya berkaitan dengan pengaruh tingkat stres 

akibat kerja terhadap perilaku perawat dalam menghadapi keluarga pasien. 


