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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Rumah Sakit merupakan institusi yang berperan penting dan dibutuhkan dalam 

layanan masyarakat untuk pemenuhan kesehatan umum. Salah satu komponen 

penting dalam pelayanan Rumah Sakit ialah sumber daya manusia, dimana fungsi 

organik manajemen perencanaan tenaga kerja atau staffing merupakan dasar atau titik 

tolak dari kegiatan pelaksanaan tertentu dalam usaha pencapaian tujuan organisasi 

(Arwani, 2006). Sehingga tenaga kerja merupakan salah satu aset yang berharga bagi 

perusahaan  atau dalam hal ini adalah bagi Rumah Sakit (Julia Dkk, 2014).  

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta merupakan Rumah Sakit yang menangani  

pasien dengan gangguan kejiwaan, dimana dalam penangan pasien ini tentu saja 

berbeda dengan pasien penderita penyakit secara biologik. Pada Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Surakarta terdapat 16 bangsal yaitu tempat rawat inap pasien gangguan 

kejiawaan. Tiap bangsal pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dibedakan 

berdasarkan jenis kelamin pasien dan tingkat keparahan gangguan kejiwaan pasien. 

Salah satu bangsal yang ada pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta adalah bangsal 

Sumbodro. Bangsal Sumbodro merupakan bangsal yang merawat pasien wanita 

dengan gangguan kejiwaan katagori paling akut. 

 Para dokter dan perawat pada bangsal ini membutuhkan kewaspadaan saat 

bekerja karena pasien sewaktu-waktu dapat mengamuk untuk menyakiti orang sekitar 

maupun dirinya sendiri. Selain itu dalam menghadapi pasien yang berperilaku agresif  

tenaga medis memperlakukan pasiennya dengan cara restrain extremitas yaitu bentuk 

tindakan untuk mengekang atau membatasi pergerakan individu yang berperilaku 

diluar kendali dengan tujuan agar  dapat memberikan keamanan fisik dan psikologis 

individu (Kandar dkk, 2013). Salah satu peran terpenting  yang diperlukan dalam 
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penanganan pasien pada bangsal ini yaitu perawat, mereka bekerja merawat kejiwaan 

pasien dan menjadi pekerja medis yang paling sering berinteraksi dengan pasien.  

Setiap tenaga kerja ditugaskan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang ada 

dan setiap beban kerja yang diterima harus sesuai dan seimbang terhadap kemampuan 

fisik maupun mental, agar tidak terjadi kelelahan. Beban kerja dapat didefinisikan 

sebagai harga atau nilai dari pencapaian suatu target kegiatan (Hart, 1990). Jika harga 

ini terlalu tinggi dari pelaksana maka tingkat kelelahan juga tinggi. Pada bangsal 

Sambrodo dengan kapasitas maksimal menampung pasien sebesar 17 pasien terdapat 

14 perawat wanita yang terbagi menjadi 3 shift, yaitu 6 perawat pada shift pagi dan 

masing-masing 4 perawat pada shift  siang dan malam, dimana pada masing-masing 

shift berkerja selama 7 jam perhari. Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat 

bangsal Sumbodro terdapat keluhan kekurangan tenaga perawat pada bangsal 

tersebut, terlebih ketika jumlah pasien meningkat, membuat perawat memutuskan 

untuk memindahkan pasien ke bangsal sub akut, walaupun pasien tersebut belum  

saatnya dipindahkan kebangsal sub akut. Hal tersebut dapat mengakibatkan pasien 

yang sudah dipidahkan ke sub akut dikembalikan lagi ke bangsal akut, dan membuat 

perkerja kurang efektif. Kekurangan tenaga kerja juga berakibat beberapa pekerjaan 

seperti administrasi yang pengerjaannya terburu-buru dan mendekati dateline. 

Oleh karena itu pekerjaan perawat pada bangsal Sumbodro selain membutuhkan 

mental yang kuat untuk merawat dan menghadapai pasien dengan gangguan kejiwaan 

sehingga juga merasakan kekurangan tenaga kerja yang dapat menyebabkan perawat 

merasakan kelelahan psikis sehingga perawat menjadi mudah emosi, sensitif atau 

sebagainya, padahal sifat ramah yang dimiliki perawat merupakan salah satu yang 

paling dibutuhkan dalam proses penyembuhan pasien. Berdasarkan hal tersebut, 

maka dilakukan penelitian terhadap perawat pada bangsal Sumbodro. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengukur beban kerja mental  serta kecukupan tenaga kerja  perawat 

pada bangsal Sumbodro Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka perumusan 

masalah pada penelitian yaitu bagaimana beban kerja mental dan kecukupan jumlah 

tenaga kerja perawat pada bangsal Sumbodro  Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta? 

1.3 Batasan Masalah dan Asumsi 

Berdasarakan rumusan masalah diatas, untuk mengatasi kompleksitas 

permasalahan sehingga penelitian menjadi terarah dan fokus terhadap tujuan 

penelitian, maka terdapat batasan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini tidak mempertimbangkan aspek biaya. 

2. Kondisi rumah sakit dianggap tidak mengalami perubahan selama penelitian 

berlangsung.  

3. Pada saat melakukan penelitian, perawat dianggap tidak dipengaruhi oleh pihak 

lain.  

4. Perawat dianggap sudah mengetahui dan paham terhadap prosedur kerja yang 

dilakukan. 

5. Tidak ada pergantian perawat pada saat penelitian. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui beban mental perawat pada bangsal Sumbodro Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Surakarta. 

2. Mengetahui beban mental berdasarkan jumlah tenaga kerja pada masing-masing 

shift. 

3. Mengetahui kecukupan tenaga perawat pada bangsal Sumbodro Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Surakarta. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat yang diharapakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membantu mengetahui beban mental perawat Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta. 
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2. Menjadi bahan pertimbangan menentukan jumlah perawat pada bangsal 

Sumbodro. 

3. Menjadi bahan untuk dapat mengatasi beban mental pada perawat Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Surakarta. 

4. Menjadi informasi dan pengetahuan baru bagi pembaca, serta dapat dijadikan 

reverensi penelitian mendatang. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berdasarkan ketentuan penulisan Tugas Akhir, sistematika penulisan penelitian 

ini pada setiap bab adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar dari permasalahan yang akan di dibahas 

dimana memuat latar belakang, rumusan masalah, Batasan masalah 

dan asumsi penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang 

akan dilakukan. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian 

dan digunakan dalam memecahkan masalah yang menjadi dasar 

penelitian. 

BAB III Metodologi penelitian 

Bab ini menguraikan tentang tahap-tahap yang dilakukan dalam 

penelitian. Tahapan tersebut meliputi cara mengumpulkan data, 

melaksanakan penelitian, mengolah data dan menganalisanya. 

BAB IV Pengolahan Data dan Analisis Data 

Bab ini menguraikan tentang data yang telah dikumpulkan untuk 

mengolahnya lalu melakukan analisa berdasrkan hasil pengolahan 

data. 

BAB V Penutup 
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Bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil dari analisa untuk 

memberikan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Terdapat pula 

saran yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya. 


