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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Rumah sakit merupakan salah satu bentuk sarana kesehatan, baik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat yang berfungsi untuk 

melakukan upaya pelayanan kesehatan dasar atau kesehatan rujukan dan atau 

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. 

Faktor yang paling dominan adalah  sumber daya manusia (Depkes, 2002).  

 Peran perawat sangat penting karena sebagai ujung tombak di Instalasi 

Gawat Darurat (IGD) dan rawat inap, perawat merupakan tenaga paling lama 

kontak atau berhubungan dengan pasien dan keluarga. Hal ini akan akan 

menyebabkan stressor yang kuat pada perawat didalam lingkungan pekerjaan 

(Keliat, 1999). Tugas dan tanggung jawab perawat bukan hal yang ringan 

untuk dipikul. Disatu sisi perawat bertanggung jawab terhadap tugas fisik, 

administratif dari instansi tempat ia bekerja, menghadapi kecemasan, keluhan 

dan mekanisme pertahanan diri pasien yang muncul pada pasien akibat 

sakitnya, ketegangan, kejenuhan dalam menghadapi pasien dengan kondisi 

yang menderita sakit kritis atau keadaan terminal, disisi lain ia harus selalu 

dituntut untuk selalu tampil sebagai profil perawat yang baik oleh pasiennya.  
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 Stres yang dihadapi perawat di dalam bekerja akan sangat 

mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien. 

Stress yang berkelanjutan dan individu tidak dapat beradaptasi dengan baik 

akan menjadi stres yang dapat menyebabkan gangguan fisik, mental, sosial, 

dan spiritual. Stres adalah suatu keadaan yang dihasilkan oleh perubahan 

dalam lingkungan yang dirasakan sebagai tantangan atau ancaman dan atau 

merusak terhadap keseimbangan dinamik seseorang (Carpenito, 1999). 

Faktor yang mempengaruhi stres kerja perawat di Rumah Sakit Umum 

Sarjito Yogyakarta (RSU Sarjito Yogyakarta) dari yang paling dominan yaitu 

beban kerja, hubungan interpersonal lingkungan fisik, macam penyakit, 

pembuatan keputusan dan kasus. Lima sumber stress kerja secara yaitu beban 

kerja berlebihan, kesulitan merawat pasien kritis , berurusan dengan 

pengobatan dan perawatan pasien serta kegagalan merawat pasien (Purwadani, 

2000).  

Menurut Gray Toft dan Anderson (1981), Stress kerja dapat 

mengakibatkan menurunnya penampilan kerja dan memperburuknya 

pelayanan terhadap pasien, dalam pelayanan kesehatan perawat yang 

mengalami stres kerja  yang berat dapat kehilangan motivasi, mengalami 

kejenuhan yang berat dan tidak masuk kerja lebih sering (Abraham dan 

Steanly, 1997). 

Fenomena – fenomena yang dihadapi oleh individu yang menyebabkan 

perubahan dalam kehidupan sehingga harus mengadakan adaptasi (Suwarni, 

1999).  
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Adaptasi merupakan usaha manusia untuk menyesuaikan diri dengan 

tingkat, tempat, dan kondisi yang berbeda. Manusia secara terus menerus 

berusaha menyesuaikan diri untuk meningkatkan dan mempertahankan 

keseimbangan fungsi-fungsi fisik, psikis, sosial, dan spiritual, sehingga 

individu berperilaku sebagai manusia sehat. Adaptasi juga merupakan proses 

dimana dimensi fisiologis atau dimensi psikologis berubah dalam merespon 

terhadap stressor (Taylor, 1997). 

Adaptasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor herediter, mekanisme 

pertahanan diri, kesediaan dibantu, dan persepsi terhadap terhadap stres. 

Faktor yang mempengaruhi reaksi stres antara lain sifat stressor, pengalaman 

masa lalu, tingkat perkembangan, variabel dalam kondisi individu. Kondisi 

individual atau perawat meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, suku, 

budaya, status ekonomi dan kondisi fisiknya. 

Perawat di IGD menghadapi berbagai aspek dalam lingkungan kerja 

antara lain lingkungan fisik dan lingkungan psikososial. Lingkungan fisik 

berupa terdapat nya berbagai jenis pasien dan penyakit, area kerja yang luas, 

kebisingan dari para pasien serta penunggu pasien karena jam besuk yang 

relatif tidak dibatasi atau pengunjung tidak memperhatikan peraturan yang 

berlaku menjadikan beban kerja meningkat, tuntutan yang tinggi dari pasien, 

pembuatan keputusan yang cepat dan tepat untuk menolong (Hariyatun, 2006). 

Rumah Sakit Umum Pandan Arang Boyolali (RSUD Pandan Arang 

Boyolali) merupakan rumah sakit umum tipe C milik daerah. Secara garis 

besar terdapat pengelompokan unit kerja di rumah sakit yaitu : unit rawat inap 



 v

dewasa, rawat inap anak atau perinatal, rawat inap intensif, kamar bersalin, 

kamar operasi, rawat jalan, dan gawat darurat. RSUD Pandan Arang Boyolali 

ditinjau dari lokasi yang cukup strategis memungkinkan terjadi peningkatan 

jumlah pasien. Dengan banyaknya jumlah pasien yang masuk mengharuskan 

RSUD Pandan Arang Boyolali memiliki perawat yang berkualitas dan 

berdedikasi tinggi, perawat diharapkan memiliki kinerja yang baik dalam 

melayani kebutuhan pasien. 

IGD RSUD Pandan Arang Boyolali memiliki 3 stase pelayanan pasien 

meliputi: 1). Ruang periksa : penanganan pasien mulali dari triase, 

pemeriksaan, observasi dan tindakan. 2). Kamar Operasi Minor (OK Minor). 

3). Kamar Perawatan sementara / Intermediate Care (IMC) (RSPA, 2008). 

  Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis pada bulan 

September tahun 2008. Jumlah pasien yang masuk ke ruang IGD RSUD 

Pandan Arang Boyolali pada tahun 2007  berjumlah 17.449 dengan Bed 

Occupational Rate (BOR) 85,09 (RSPA, 2008). 

Data tenaga perawat yang dinas di IGD RSUD Pandan Arang Boyolali 

berjumlah 17 orang, terdiri 15 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang 

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 1 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). 

Jadwal dinas perawat IGD RSU Pandan Arang adalah 4 hari pagi kemudian 

libur 1 hari, 4 hari dinas malam dan libur 2 hari, 4 hari dinas siang kemudian 

libur 1 hari. Pembagian jadwal dibuat oleh kepala ruang, pada shif pagi 

berjumlah 7 orang, shif siang 3 orang, shif malam 3 orang. Pada shif pagi 

kadang-kadang ada pegawai yang mengambil cuti tahunan atau libur ekstra. 
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Kebutuhan jumlah tenaga perawat di IGD RSU Pandan Arang Boyolali adalah 

38 perawat (Widodo, 2006). 

Pelayanan adminstrasi pasien pada shif siang dan shif malam 

dikerjakan oleh perawat yang bertugas, karena petugas administrasi ruang 

IGD bekerja pada pagi hari. Selain melayani pasien baru, ruang IGD RSUD 

Pandan Arang Boyolali juga diberi tanggung jawab merawat pasien di ruang 

rawat inap tunggu yang berkapasitas 8 tempat tidur. Ruang ini menampung 

pasien yang belum dapat masuk bangsal karena ruang yang diminta penuh. 

Tingginya jumlah pengunjung pasien rawat inap sering keluar masuk 

melalui ruang IGD, meskipun sudah ada peraturan / larangan yang tertulis di 

depan pintu masuk Ruang IGD. 

Beban kerja fisik di IGD RSUD Pandan Arang Boyolali dalam 

kategori berat (Widodo, 2006), Beban kerja yang berat dapat menimbulkan 

stress kerja pada perawat.    

Beberapa fenomena yang terjadi berkaitan dengan stress kerja antara 

lain: 

1. Tingginya jumlah pasien masuk IGD RSUD Pandan Arang 

Boyolali dengan BOR tahun 2007 yang berjumlah  85%. 

2. Perawat dituntut untuk bekerja secara maksimal dan meningkatkan 

mutu pelayanan rumah sakit. 

3. Beban kerja perawat IGD dalam kategori berat. 
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4. Tuntutan yang tinggi dari pasien dan keluarga terhadap perawat 

contoh; keluarga dan pasien menuntut kesembuhan atas keadaan / 

penyakit yang dideritanya. 

5. Perawat IGD dituntut siap dengan keadaan gawat darurat, dan 

cepat tanggap dengan perubahan kondisi pasien.  

Perawat IGD RSUD Pandan Arang Boyoali memiliki stressor yang 

tinggi karena setiap hari perawat akan berhadapan dengan aspek lingkungan 

fisik dan lingkungan psikososial yang tinggi. Ketidakmampuan dalam 

menjawab tuntutan lingkungan akan menimbulkan situasi stress dalam 

lingkungan kerja sehingga secara sadar atau tidak perawat akan berada dalam 

kondisi stress. Stres yang berat akan mempengaruhi kualitas dari pelayanan 

yang diberikan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan 

penelitian “ Hubungan stress kerja dengan  adaptasi pada perawat di Instalasi 

Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pandan Arang Boyolali”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan stress kerja dengan adaptasi pada 

perawat di IGD RSUD  Pandan Arang Boyolali ?”. 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui hubungan stress 

kerja dengan adaptasi pada perawat di IGD RSUD Pandan Arang Boyolali, 

sedangkan secara khusus bertujuan untuk: 

1. Mengetahui karakteristik responden di IGD RSUD Pandan Arang 

Boyolali. 

2. Mengetahui gambaran stress kerja perawat di IGD RSUD Pandan Arang 

Boyolali. 

3. Mengetahui adaptasi yang digunakan perawat di IGD RSUD Pandan 

Arang Boyolali. 

4. Mengetahui hubungan stress kerja dengan adaptasi perawat di IGD RSUD 

Pandan Arang Boyolali. 

   

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Instansi Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali 

a. Diharapkan menjadi masukan bagi pengelola pelayanan keperawatan 

RSUD Pandan Arang Boyolali mengenai stress perawat dan adaptasi  

perawat IGD  dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan pada 

pasien. 

b. Diharapkan dapat menjadi informasi bagi pihak manajemen mengenai 

permasalah yang di hadapi oleh perawat dalam bekerja. 

 



 ix

 

2. Institusi Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagi informasi, 

khususnya pengelola tenaga keperawatan dan referensi untuk penelitian 

ilmiah selanjutnya. 

 

E. KEASLIAN PENELITIAN 

Penelitian tentang hubungan stress kerja dengan adaptasi pada perawat 

di IGD RSUD Pandan Arang Boyolali belum pernah dilakukan oleh peneliti 

lain. Penelitian yang berhubungan antara lain: 

1. Tyas (2004) hubungan antara tingkat stress kerja dengan tingkat empati 

pada perawat di Instalasi Rawat Inap (IRNA) RSUD Kota Yogyakarta. 

Sampel yang di ambil adalah perawat pelaksana dengan menggunakan 

rancangan cross sectional. Hasilnya adalah ada hubungan antara stress 

kerja dengan tingkat empati. 

2. Stevanus (2005) jenis stress dan cara adaptasi pada penyandang cacat 

tubuh di Asrama Pusat Rehabilitasi Yakkum Yogyakarta. Sampel yang 

digunakan adalah penyandang cacat pada pusat rehabilitasi Yakkum 

Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif 

dengan rancangan cross sectional. Hasil penelitian jenis stress yang 

dialami oleh penyandang  cacat tubuh adalah stress fisiologis, psikologis 

dan jenis stress kognitif, paling dominan adalah stress kognitif. Adaptasi 
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yang dilakukan adalah adaptasi fisiologis, adaptasi psikologis dan adaptasi 

sosiokultural, paling dominant adalah cara adaptasi fisiologis. 

3. Sugiarsih (2003) hubungan persepsi stress kerja dengan kinerja perawat di 

Intalasi Rawat Darurat RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo Purwokerto. 

Menemukan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara stres kerja 

dengan kinerja perawat, fakta yang paling dominan adalah beban kerja (r = 

0,827 p = 0,000 ), situasi kerja (r = 0,818 P= 0,000), lama kerja (r= 0,772 

p= 0,000) dan hubungan interpersonal (r =0,583 P=0,002). 

4. Iswanto (2006) hubungan antara stress kerja dengan perilaku medikasi 

perawat di bangsal al-qomar dan asy-syam Rumah Sakit Islam Surakarta. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatif 

dengan rancangan cross sectional. Lokasi penelitian di bangsal al-qomar 

dan asy-syam Rumah Sakit Islam Surakarta dengan sampel perawat 

diruangan itu.  Hasil penelitian  terdapat hubungan yang bermakna 

(signifikan) antara variabel stress kerja dengan perilaku medikasi di ruang 

al-qomar dan asy-syam Rumah Sakit Islam Surakarta. 

5. Rahmawati (2006) hubungan komunikasi perawat dokter dengan stress 

kerja di Instalasi Rawat Inap penyakit dalam RSUD Sragen. Metode yang 

digunakan metode kuantitatif non eksperimental dengan rancangan cross 

sectional, sampel penelitian adalah perawat-dokter di RSUD Sragen. Hasil 

penelitian adanya hubungan yang kuat antara komunikasi dengan stress 

kerja perawat-dokter dengan arah negatif, semakin rendah komunikasi 
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perawat dokter menyebabkan semakin tinggi stres kerja yang dialami 

perawat. 

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, adalah variabel 

yang diteliti, hubungan stress kerja dengan adaptasi perawat di IGD RSUD 

Pandan Arang Boyolali, dengan metode kuantitatif non eksperimental 

menggunakan rancangan cross sectional dengan sampel perawat IGD 

RSUD Pandan Arang Boyolali. 

 


