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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

A.  Latar belakang masalah 

Saat ini perkembangan teknologi disegala bidang tidak bisa dielakkan lagi. 

Seluruh bidang kehidupan merasakan dampak dari kemajuan teknologi, termasuk 

dibidang kesehatan. Kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan dapat dilihat 

dengan adanya  kemajuan dalam hal teknik pengobatan, perkembangan obat-

obatan bahkan sampai pada perkembangan sistem manajemen rumah sakit.  

Instansi yang berkompeten mengurusi masalah kesehatan adalah rumah 

sakit. Simbiosis mutualisme antara pihak manajerial yang diwakili oleh direksi 

dan pihak fungsional yang diwakili oleh para dokter dan perawat sebagai pemberi 

jasa kesehatan dengan pasien sebagai penerima jasa kesehatan terjadi di dalam 

rumah sakit. Dokter dan perawat yang merupakan salah satu unsur dari rumah 

sakit memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Pelayanan yang diberikan 

oleh dokter dan perawat kepada pasien mencerminkan bagaimana kualitas dari 

pelayanan sebuah rumah sakit (Sabarguna, 2004).  

Menurut Sabarguna dan Sumarni (2003) pelayanan rumah sakit yang baik 

adalah pelayanan yang sifatnya “segar” . Maksud dari segar disini adalah tak bisa 

ditunda besok atau lusa, tak bisa disimpan dan tak bisa dicoba. Artinya mutu 

pelayanan yang baik harus segera direalisasikan dalam kerja nyata kepada 

masyarakat luas tidak sekedar konsep dan wacana saja dan harus tepat sasaran.   

Jenis pelayanan yang “segar” ini akan sangat tergantung dari “pelaksana”, yang 

secara luas berarti sumber daya manusia. Kecanggihan alat sekalipun perlu 

dibarengi dengan sentuhan kemanusiaan yang tinggi sehingga pelayanan tidak 

berubah dari penghargaan kepada manusia menjadi seperti pada barang.  
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Salah satu sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak pelayanan di 

rumah sakit adalah perawat karena perawatlah yang sering berinteraksi dengan 

pasien-pasien di rumah sakit. Menurut Tim Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia (1987) seorang perawat adalah seorang yang telah menyelesaikan 

pendidikan formal keperawatan serta diberi kewenangan melaksanakan peran atau 

fungsinya. Elis dan Hertley (Priharto, 1995) mendefinisikan perawat adalah orang 

yang mengasuh, merawat, melindungi, merawat orang sakit, luka dan usia lanjut. 

Priharjo (1995) menambahkan tentang tenaga perawat adalah pegawai yang 

berijasah perawat yang diberi tugas secara penuh oleh pejabat yang berwenang 

untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada unit pelayanan 

kesehatan ( rumah sakit, puskesmas, dan unit pelayanan kesehatan yang lainnya) 

Bekerja merupakan keharusan bagi manusia, oleh sebab itu yang perlu 

diperhatikan adalah produktifitas dan efektifitas. Etos kerja adalah salah satu 

aspek yang dapat mempengaruhi produktifitas dan efektifitas kerja, maka 

peningkatan etos kerja pada salah satu sumber daya manusia di rumah sakit yaitu 

perawat akan menjadi sangat penting (Abdullah, 1986).   

Etos kerja adalah sikap kehendak yang diperlukan untuk kegiatan tertentu    

(Abu Hamid, 1994:4). Pegawai yang mempunyai etos kerja yang baik mempunyai 

ciri-ciri atau sifat-sifat diantaranya adalah kerja merupakan tanggung jawab 

moral, mempunyai disiplin kerja yang tinggi dan adanya perasaan bangga akan 

hasil kerjanya (Tasmara, 1999). Adanya peningkatan etos kerja dalam diri perawat 

akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan, sehingga fungsi perawat 

akan menjadi sangat penting karena merupakan ujung tombak dari pelayanan 

rumah sakit. Peran etos kerja perawat menjadi sangat penting karena 

mempengaruhi produktifitas kerja yang ditunjang oleh manejemen, sarana dan 

prasarana, alat produksi, lingkungan kerja dan sumber daya manusia (Badaruddin, 
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2003)  Intensitas bertemu dengan pasien lebih sering dialami oleh perawat di 

bandingkan yang lain sehingga unsur keramahan, kesabaran dan keterampilan 

merawat harus dimiliki oleh seorang perawat.  

Seorang perawat dalam menjalankan tugasnya diatur oleh suatu mekanisme 

yang ditetapkan untuk kelancaran dan keefektifan kerja yang kemudian 

mekanismenya disebut protap atau  prosedur tetap (Hardiman, 2005). Prosedur 

tetap atau protap ini mengatur urut-urutan kerja baik dalam tindakan medik terapi 

ataupun tindakan yang sifatnya non medik. Diharapkan dengan adanya Protap ini 

perawat bersedia menjalankan secara runtut sesuai dengan tahapannya agar 

didapatkan suatu hasil kerja yang optimal.  Diantara protap-protap yang mengatur 

kerja perawat adalah protap K3 atau protap Kesehatan dan Keselamatan kerja. 

Potap K3 ini sangat penting dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja 

bagi perawat, pegawai lainnya dan pasien rumah sakit (Hardiman, 2005) 

Menurut Soemarko (2005) Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah upaya 

menjaga kesehatan dengan aman dalam pekerjaannya. Senada dengan hal itu 

Hardiman (2005) mendefinisikan Kesehatan dan Keselamatan kerja sebagai upaya 

untuk menekan atau mengurangi resiko penyakit akibat kerja, penyakit akibat 

hubungan kerja atau kecelakaan kerja. Jadi pengertian pelaksanaan protap K3 

adalah suatu usaha untuk pencegahan timbulnya kemungkinan terjadinya 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang tidak diduga dan tidak dikehendaki 

sehingga mengganggu proses yang diatur dalam aktivitas di perusahaan (Moenir, 

1987). 

Kondisi fisik lingkungan kerja yang baik merupakan hal yang penting dalam 

suatu perusahaan. Lingkungan yang terjaga kebersihannya, rapi, sejuk, luas dan 

sirkulasi udara yang sukup akan banyak membantu gerak perawat dalam 

melaksanakan tugasnya. Keamanan tempat kerja, alat kerja, kondisi yang tenang 
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akan berpengaruh terhadap daya tahan fisik perawat, mereka tidak cepat lelah, 

tahan, senang dan puas, sedang perawat yang bekerja dengan perasaan senang dan 

membuatnya lebih bersemangat dalam bekerja (Tresnaningsih, 2005)  

Hasil studi Depkes tentang profil masalah kesehatan di Indonesia tahun 

2005 menunjukkan bahwa sekitar 40,5% penyakit yang diderita pekerja 

berhubungan dengan pekerjaan mereka. Gangguan kesehatan yang dialami 

pekerja, umumnya berupa penyakit muskulo skeletal atau berkurangnya kekuatan 

otot, kardiovaskuler atau gagal jantung, gangguan syaraf, gangguan pernapasan 

dan gangguan THT. Sementara data jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 

tahun 2003 menunjukkan bahwa setiap hari kerja terjadi sekitar 400 kasus 

kecelakaan kerja yang mengakibatkan tujuh kematian dan 10.393 kecacatan pada 

pekerja (Aryanto, 2007) 

Para perawat, sekalipun pada umumnya mempunyai tingkat kesabaran 

yang tinggi memiliki peluang berada dalam resiko mengalami fenomena 

emotional burn-out (keadaan emosi yang tidak bisa dikuasai lagi).  Shink, dkk. 

(1994) menyatakan bahwa emotional burn-out sering terjadi pada profesi 

pelayanan yang terus-menerus berhubungan dengan orang lain yang 

membutuhkan pertolongan, misal profesi dokter dan perawat. Seseorang yang 

mengalami emotional burn-out kemungkinan besar akan menjadi apati, sinisme 

dan mementingkan diri sendiri serta tidak mampu bekerja secara efektif dalam 

setiap profesi yang melibatkan kontak pribadi dengan masyarakat.  Individu 

tersebut tidak dapat memelihara hubungan sosial yang normal dan secara 

emosional menderita kelelahan yang berdampak pada timbulnya stres kerja.  

Lazarus, (1996) mengatakan bahwa stres kerja adalah respon adaptif, dimana 

dalam respon tersebut terdapat situasi eksternal yang menyebabkan terjadinya 

penyimpangan fisiologis, psikologis, serta menyebabkan perubahan perilaku 
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seseorang.  Schnert (1997) menyatakan bahwa stres terjadi lebih banyak dialami 

oleh orang-orang yang tugas profesionalnya adalah menolong orang lain seperti 

dokter dan perawat. The National Institute for Occupational Safety and Health  

telah meranking sekitar 150 pekerjaan yang paling menimbulkan stres, salah satu 

pekerjaan yang termasuk di dalamnya adalah perawat, berdasar data tersebut 

perawat masuk dalam 25 besar. Memperkuat pendapat di atas, Bahrul (2003) 

dalam penelitiannya memaparkan bahwa stresor pada perawat cukup bervariasi, 

berdasarkan urutannya lima stresor terbesar adalah: 1) beban kerja berlebih 

sebesar 82,2%; 2) pemberian upah yang tidak adil 57,9%; 3)  kondisi kerja 52,3% 

; 4) beban kerja kurang 48,6%; 5) tidak diikutkan dalam pengambilan keputusan 

44,9%. Berdasarkan data di atas jadi stresor pekerjaan perawat yang utama adalah 

beban kerja berlebih. Stresor kedua pemberian upah yang tidak adil, merupakan 

stresor yang penting bagi perawat, karena stresor ini tidak terdapat pada penelitian 

sebelumnya.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan beberapa kali oleh penulis tentang 

ketaatan perawat dalam menjalankan protap K3 di instansi rawat jalan RSOS 

ditemukan fakta bahwa ada sebagian perawat yang melaksanakan protap K3 dan 

ada sebagian yang lain tidak. Artinya protap K3 yang dibuat tidak semuanya 

dijalankan oleh perawat. Masih menurut hasil observasi yang dilakukan penulis, 

fenomena tentang ketaatan perawat terhadap protap K3 di lingkungan kerjanya 

dapat kita jabarkan sebagai berikut:  

Seorang perawat yang taat terhadap peraturan rumah sakit akan  

menjalankan protap K3 dengan tujuan agar keselamatan dan kesehatan kerja bagi 

perawat, pegawai lain dan pasie n bisa terwujud, sedangkan seorang perawat yang 

tidak taat terhadap peraturan rumah sakit akan mengabaikan protap K3. Bagi yang 

tidak melaksanakan protap K3 dengan sepenuhnya mereka beralasan bahwa yang 
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penting pekerjaan selesai semua dan tidak ada komplain baik dari pasien, ataupun 

dari pegawai lain  dan mereka tidak terkena penyakit akibat pekerjaan 

 Berdasarkan penjelasan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah : Apakah ada hubungan antara etos kerja dengan ketaatan menjalankan 

protap K3 pada perawat. Berdasarkan permasalah tersebut penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut melalui sebuah penelitian  dengan judul hubungan antara 

etos kerja dan ketaatan terhadap protap K3 pada perawat.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara etos kerja 

dengan ketaatan menjalankan protap K3 pada perawat dan mengetahui sumbangan 

efektif etos kerja terhadap ketaatan menjalankan protap K3 pada perawat 

 

C.  Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis. Khususnya bagi ilmuwan psikologi penelitian ini 

menambah wawasan keilmuan di bidang psikologi khususnya khasanah keilmuan 

psikologi industri yang berkaitan dengan hubungan antara etos kerja dengan 

ketaatan menjalankan protap K3  pada perawat 

Manfaat praktis. Khususnya bagi fihak Direksi rumah sakit maupun perawat 

penelitian ini memberikan informasi yang positif dalam upaya meningkatkan etos 

kerja para pegawai khususnya tenaga perawat serta peningkatan produktifitas dari 

aspek ketaatan pelaksanaan protap K3 yang pada akhirnya juga akan bisa 

meningkatkan produktifitas. 

 

 

 




