
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tenaga kerja sebagai motor penggerak dalam melakukan kerja memiliki 

aktivitas kerja yang banyak dan beragam. Salah satu tenaga kerja yang memiliki 

tuntutan kerja yang tinggi adalah tenaga kerja yang bekerja di bidang pelayanan 

jasa, termasuk pelayanan jasa kesehatan. Salah satu lembaga yang melakukan 

pelayanan jasa kesehatan adalah rumah sakit. Menurut Muninjaya (2004) dalam 

Karina (2009) bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit mencakup pelayanan 

medis, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik, dan pelayaan keperawatan 

yang dilaksanakan melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan, dan unit rawat 

inap. Semakin meningkatnya pengguna pelayanan kesehatan menjadikan rumah 

sakit harus meningkatkan kinerja untuk mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat. Kinerja ini ditentukan dari kualitas sumber daya manusia yang 

terlibat di rumah sakit. Salah satu sumber daya manusia yang berperan penting 

dalam terlaksananya fungsi rumah sakit dan peningkatan pelayaan kesehatan 

adalah perawat.  

Pekerjaan sebagai perawat memiliki tuntutan kerja yang tinggi. Menurut 

Doheny dkk. (1997) bahwa perawat memiliki peran pemberi layanan, pembela, 

edukator, komunikator, manajer, dan perkembangan karier. Tuntutan kerja 

tersebut dapat mengganggu kesehatan perawat, salah satunya adalah kelelahan 



 

kerja. Selain itu perawat harus bekerja 24 jam selama seminggu, khususnya 

perawat yang bertugas di Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat. 

Kelelahan merupakan suatu mekanisme yang dimiliki oleh tubuh untuk 

memberikan peringatan bahwa terjadi sesuatu hal yang mengganggu tubuh dan 

dapat pulih setelah dilakukan istirahat (Tarwaka, 2010). Dengan kata lain, 

kelelahan menjadi indikator terjadinya gangguan kesehatan yang dialami tenaga 

kerja selama melakukan pekerjaan. Penelitian yang dilakukan oleh Setyawati 

(2013) menyimpulkan bahwa PT.X Surabaya sebanyak 78,57% tenaga kerja 

mengalami kelelahan akut dan sebanyak 59,52% mengalami kelelahan kronis. 

Berdasarkan penelitian Fana (2010) bahwa sebagian besar tenaga kerja 

perempuan yaitu sebanyak 23 dari 39 responden mengalami kelelahan kerja dan 

tenaga kerja yang tidak sehat sebanyak 3 orang juga mengalami kelelahan kerja.  

Beberapa penelitian yang disebutkan sebelumnya menunjukkan kelelahan 

yang terjadi di bidang industri. Namun kelelahan juga dapat terjadi pada bidang 

pelayanan kesehatan. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian Dianasari (2014) 

bahwa salah satu instalasi yang mengalami keluhan kelelahan terbanyak adalah 

Instalasi Rawat Inap. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Perwitasari 

(2014) bahwa sebagian besar perawat di RSUD dr. Mohamad Soewandhie 

Surabaya mengalami kelelahan kerja sedang. Penelitian serupa yang dilakukan 

oleh Widayanti (2010) menunjukkan 90% perawat di Ruang Mawar Kuning 

Instalasi Rawat Inap di RSUD Kabupaten Sidoarjo mengalami kelelahan. Selain 

itu penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2006) menunjukkan bahwa perawat 

di Instalasi Rawat Inap RSU Unit Swadana Daerah Dr. R. Sosodoro 



 

Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro mengalami kelelahan kerja pada tingkat 

cukup lelah sebanyak 56,70% dan sangat lelah sebanyak 38,30%. Penelitian yang 

dilakukan oleh Zuliana (2013) bahwa dari 71 responden perawat di Instalasi 

Rawat Inap RSUD Dr. Iskak Tulungagung menunjukkan tingkat kelelahan ringan 

sebanyak 54,9%, sedang sebanyak 33,38%, dan berat sebanyak 11,30%. 

Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelelahan kerja mudah 

menyerang perawat. Kelelahan kerja disebabkan oleh berbagai hal. Menurut 

Tarwaka (2010) tiga diantara beberapa penyebab kelelahan kerja adalah beban 

kerja fisik, shift kerja, dan asupan kalori. 

Tuntutan kerja perawat yang tinggi mengakibatkan aktivitas kerjanya juga 

semakin meningkat. Menurut Suma’mur (2009) dan Tarwaka (2010) bahwa 

aktivitas kerja tersebut menggambarkan peningkatan beban kerja dari pekerjaan 

yang dilakukan, khususnya beban kerja fisik. Pada beban kerja fisik diperlukan 

kerja otot, jantung, dan paru, sehingga jika beban kerja fisik tinggi maka kerja 

otot, jantung, dan paru akan semakin tinggi juga, begitupula sebaliknya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2008) menunjukkan bahwa 

beban kerja fisik yang dialami perawat di Rumah Sakit Adi Husada Undaan 

Wetan Kota Surabaya berada pada kategori sedang sebesar 74%.  Selain itu, 

penelitian yang dilakukan oleh Dianasari (2014) menunjukkan bahwa perawat di 

Instalasi Rawat Inap memiliki beban kerja fisik kategori ringan sebanyak 90,9% 

dan beban kerja fisik kategori sedang sebanyak 9,1%.  

Gangguan kelelahan kerja terkait dengan beban kerja sering dialami oleh 

perawat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2006) 



 

bahwa ada hubungan beban kerja dengan kelelahan kerja sebesar 0,001 di RSUD 

Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo. Selain itu, penelitian yang dilakukan Hariyati 

(2011) bahwa terdapat pengaruh beban kerja fisik terhadap terjadinya kelelahan 

kerja. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Wati (2011) bahwa beban 

kerja memiliki hubungan bermakna dengan kelelahan kerja pada tenaga kerja 

laundry.  

Tuntutan kerja yang tinggi pula menyebabkan perawat di Instalasi Rawat 

Inap memiliki waktu kerja 24 jam selama 7 hari. Pada umumnya, sistem kerja 

yang diterapkan rumah sakit untuk mengelola waktu kerja perawat adalah sistem 

kerja gilir atau shift kerja. Menurut Setyawati (2010) bahwa shift kerja dilakukan 

untuk melakukan optimalisasi sumber daya yang memberikan dampak 

perpanjangan waktu kerja sehingga mempengaruhi kesehatan. Siswanto (1991) 

mengemukakan bahwa efek dari shift kerja berakibat pada kesehatan dan 

kehidupan sosial, yaitu pada irama biologis tubuh, pola tidur, pencernaan dan 

lambung, dan kelelahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Windiati (2006) 

pada perawat Instalasi Rawat Inap RSD Dr. H Koesnadi Bondowoso 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kelelahan antara shift pagi, siang, dan 

malam. Penelitian yang dilakukan oleh Riza (2011) menunjukkan bahwa perawat 

pada shift pagi mengalami kelelahan ringan dan sedang, sedangkan perawat pada 

shift malam mengalami kelelahan sedang dan tinggi. Penelitian serupa juga 

dilakukan oleh Novitasari (2011) menunjukkan bahwa perawat pada shift siang 

mengalami kelelahan tingkat ringan dan perawat pada shift malam mengalami 

kelelahan tingkat berat. Perbedaan tingkat kelelahan pada setiap shift 



 

menunjukkan bahwa shift kerja mempengaruhi tingkat kelelahan kerja, sehingga 

dapat mempengaruhi peraakondisi kesehatan tenaga kerja. 

Tuntutan kerja yang meningkat juga menyebabkan peningkatan pemakaian 

energi. Setiap pekerjaan yang dilakukan baik pekerjaan dengan beban kerja fisik 

rendah, sedang, maupun tinggi, semuanya memerlukan energi. Semakin berat 

beban kerja fisik, maka semakin banyak energi yang dikeluarkan sehingga 

kebutuhan kalori juga akan meningkat. Sistem kerja shift juga mempengaruhi 

asupan kalori. Tenaga kerja yang bekerja dengan sistem kerja gilir atau shif kerja 

memerlukan asupan kalori dengan jumlah berbeda. Pada umumnya, shift malam 

memerlukan asupan yang lebih tinggi dari jenis shift kerja lainnya. Menurut 

Tarwaka (2010) semakin tinggi tingkat pembebanan kerja, memungkinkan 

pemakaian energi yang juga semakin tinggi atau berlebihan.  

Terpenuhinya energi tenaga kerja berpotensi menjadikan tenaga kerja 

memiliki status kesehatan yang baik, sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan 

efektif dan efisien. Menurut Siswanto (1991) apabila tenaga kerja memiliki tubuh 

yang sehat dan segar serta ditunjang oleh energi yang cukup maka mampu bekerja 

secara optimal. Suma’mur (2009) berpendapat bahwa kemampuan kerja tenaga 

kerja sangat tergantung dari tingkat keterampilan, kesegaran jasmani, keadaan 

gizi, jenis kelamin, dan ukuran tubuhnya.  Salah satu upaya untuk mengurangi 

gangguan kesehatan yaitu dengan memperhatikan gizi kerja. Menurut Suma’mur 

(2009) gizi kerja adalah nutrisi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai 

dengan jenis pekerjaannya. Kebutuhan zat gizi dan kalori sebagai energi 

didapatkan dari makanan yang dikonsumsi selama sehari. Berdasarkan pelatihan 



 

gizi kerja oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2002) menyebutkan 

bahwa dalam bekerja selama kerja, tenaga kerja harus mendapatkan pemasukan 

energi makanan dari makan pagi sebesar 1/5 atau 20% kalori, makan siang yang 

mengandung 2/5 atau 40 % kalori dan makan malam 2/5 atau 40% kalori dari 

total kalori sehari, dan mendapat makanan tambahan jika melakukan kerja malam 

(lembur). 

Suma’mur (2009) mengemukakan bahwa jumlah kalori yang dikonsumsi 

tenaga kerja memiliki peranan penting dalam memenuhi energi sehingga 

pekerjaan dapat dilakukan. Menurut Supariasa dkk. (2012) jika energi dan zat gizi 

berkurang dan hal tersebut berlangsung lama, maka akan menurunkan berat badan 

tenaga kerja. Peningkatan kekurangan gizi selanjutnya akan menyebabkan 

perubahan biokimia dan penurunan jumlah zat gizi di dalam darah berupa 

menurunnya tingkat Hb, serum vitamin A, dan karoten. Selain itu, dapat terjadi 

peningkatan beberapa hasil metabolisme seperti piruvat (kekurangan tiamin) dan 

asam laktat. Perubahan – perubahan tersebut akan mempengaruhi fungsi tubuh 

sehingga berpotensi mengganggu kesehatan seperti anemia, kelelahan, pusing, 

dan lainnya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Oppusunggu (2009) 

bahwa tenaga kerja pensortir daun tembakau pada suatu perusahaan memiliki 

kadar hemoglobin <12 gr/dl yang menandakan terkena anemia. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sari (2014) juga menunjukkan bahwa asupan kalori tenaga kerja 

wanita belum sesuai dengan komposisi menu seimbang dan berada pada kategori 

kurang dari kecukupan energi.  



 

Kelelahan kerja berpotensi terjadi pada tenaga kerja dengan asupan kalori 

yang tidak cukup. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugraha 

(2009) diperoleh informasi bahwa dari semua tenaga kerja di Instalasi Gizi 

Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Gasum Porong, sebagian besar belum 

terpenuhi kebutuhan kalorinya sehingga mengalami kelelahan subyektif ringan.  

Hal yang fatal jika kelelahan terakumulasi sehingga tenaga kerja mengalami 

kelelahan kronis. Kelelahan kerja akut maupun kronis yang dialami tenaga kerja 

memberikan dampak terhadap tenaga kerja yang bersangkutan termasuk kinerja 

dan produktivitas. Produktivitas yang optimal dapat diraih jika pekerjaan 

dilakukan dalam keadaan sehat yang ditunjang cara dan lingkungan kerja yang 

memenuhi syarat kesehatan. Keadaan gizi yang kurang dan beban kerja yang tidak 

sesuai serta gangguan kesehatan yang menyertai tenaga kerja dapat 

mempengaruhi produktivitas tenaga kerja (Suma’mur, 2009).  

Penyesuaian beban kerja fisik, shift kerja, dan asupan kalori oleh tenaga 

kerja, akan berdampak pada penurunan kelelahan kerja yang secara langsung 

dapat meningkatkan produtivitas tenaga kerja.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Setiap pekerjaan berpotensi menimbulkan kelelahan kerja. Menurut 

Tarwaka (2010) kelelahan kerja disebabkan oleh berbagai hal, tiga diantara 

penyebab tersebut adalah beban kerja fisik, shift kerja, dan asupan kalori. 

Kelelahan kerja tidak hanya dialami oleh tenaga kerja pada perusahaan 

industri saja, namun juga pada lembaga pelayanan jasa kesehatan. Salah satu 
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lembaga pelayanan jasa kesehatan adalah Rumah Sakit Umum (RSU) Haji 

Surabaya. RSU Haji Surabaya merupakan rumah sakit rujukan provinsi dan 

termasuk rumah sakit tipe B pendidikan. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit 

umum yang pada awalnya didirikan untuk memberikan fasilitas kesehatan kepada 

jama’ah haji dan umum. Salah satu tenaga kerja yang berperan dalam pelayanan 

jasa di RSU Haji Surabaya adalah perawat, khususnya perawat pada Instalasi 

Rawat Inap dengan waktu kerja 24 jam selama 7 hari dengan sistem shift kerja.  

Ruang Marwah merupakan salah satu Instalasi Rawat Inap yang ada di RSU 

Haji Surabaya. Ruang Marwah terbagi atas ruang IC, IIC, IIIC, dan IVC. Pasien 

di Ruang Marwah IC, IIC, IIIC, dan IVC mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun yang dibuktikan dengan Bed Occupancy Rate (BOR) atau angka 

penggunaan tempat tidur. Adapun BOR di Ruang Marwah adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 BOR Instalasi Rawat Inap Ruang Marwah Tahun 2007 s.d. 2014 
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BOR pada tahun 2007 s.d. 2014 menunjukkan bahwa secara umum BOR di 

Ruang Marwah cenderung mengalami peningkatan selama beberapa tahun 

terakhir. Berdasarkan Gambar 1.1, ruang IC, IIC, dan IVC mengalami 

peningkatan capaian BOR. Walaupun IC mengalami peningkatan, namun capaian 

BOR masih berada di bawah capaian IIIC dan IVC, sedangkan Ruang 2C 

mengalami capaian penurunan. Berdasarkan gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa 

capaian BOR tertinggi selama tahun 2007 s.d. 2014 terjadi di Ruang IIIC dan 

IVC.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, gambar 1.2 menunjukkan 

peningkatan capaian BOR pada Ruang IIIC dan IVC. Capaian BOR tersebut 

merupakan yang tertinggi di antara ruangan yang ada di Ruang Marwah. Adapun 

BOR pada Ruang IIIC dan IVC sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 BOR Instalasi Rawat Inap IIIC dan IVC RSU Haji Surabaya 

Tahun 2007 s.d. 2014 



 

Peningkatan BOR dari tahun ke tahun mengindikasikan aktivitas kerja 

meningkat yang menyebabkan beban kerja fisik perawat juga semakin meningkat. 

Selain itu berdasarkan Laporan Akuntabilitas Manajemen Keperawatan Instalasi 

Rawat Inap Tahun 2011 menunjukkan bahwa sebesar 78,57% responden dari 

perawat terbebani secara fisik dalam melakukan asuhan keperawatan dan 

sebanyak 81% responden mengalami beban kerja subjektif kategori tinggi (beban 

kerja subjektif adalah beban kerja tambahan yang berasal dari pekerjaan selain 

asuhan keperawatan, misalnya ikut pelatihan, berkontribusi pada akreditasi rumah 

sakit, beban saat terjadi kesalahan pada lembar observasi, beban kerja yang 

berkaitan dengan kondisi psikologis perawat, dan lain-lain). 

Beban kerja fisik yang dialami perawat  menunjukkan energi yang 

digunakan perawat dalam bekerja juga semakin besar. Besarnya energi 

menyebabkan asupan kalori yang dibutuhkan perawat semakin banyak. Selain itu, 

sistem shift kerja berpengaruh pada Circardian Rhythm sehingga berpotensi 

menyebabkan pelemahan kegiatan, pelemahan motivasi, gambaran dan kelelahan 

fisik sebagai gejala terjadinya kelelahan kerja. 

 Kelelahan kerja diketahui dapat memicu terjadinya kecelakaan kerja. Selain 

itu kelelahan berpengaruh pada kinerja perawat dan dapat menurunkan 

produktivitas perawat. Berdasarkan hal tersebut perlu analisa tentang hubungan 

beban kerja fisik, shift kerja, dan asupan kalori dengan kelelahan kerja perawat di 

Instalasi Rawat Inap Ruang IIIC dan IVC RSU Haji Surabaya. 

 

 



 

1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Agar lebih terarah dan terfokus dalam pembahasan, maka penulis 

membatasi permasalahan terkait dengan variabel dalam penelitian ini. Beban kerja 

yang diteliti adalah beban kerja fisik perawat. Shift kerja yang diteliti adalah shift 

pagi, sore, dan malam. Asupan kalori yang dimaksud adalah asupan kalori yang 

dikonsumsi perawat selama sehari. Kelelahan kerja yang dimaksud adalah 

kelelahan kerja yang dialami tenaga kerja, sedangkan untuk subjek penelitian 

yaitu perawat Instalasi Rawat Inap yang bertugas di Instalasi Rawat Inap Ruang 

IIIC dan IVC RSU Haji Surabaya.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu “Apakah terdapat hubungan beban kerja fisik, shift kerja, dan 

asupan kalori dengan kelelahan kerja perawat Instalasi Rawat Inap di RSU Haji 

Surabaya?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan beban 

kerja fisik, shift kerja, dan asupan kalori dengan kelelahan kerja perawat Instalasi 

Rawat Inap di  RSU Haji Surabaya. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mempelajari karakteristik individu (umur, jenis kelamin, masa kerja, 

status pernikahan, dan status gizi) perawat Instalasi Rawat Inap di RSU 

Haji Surabaya 



 

2. Mempelajari dan mengklasifikasikan beban kerja fisik perawat Instalasi 

Rawat Inap di RSU Haji Surabaya 

3. Mempelajari shift kerja perawat Instalasi Rawat Inap di RSU Haji 

Surabaya 

4. Mempelajari kebutuhan kalori perawat Instalasi Rawat Inap di RSU 

Haji Surabaya 

5. Menghitung jumlah asupan kalori perawat Instalasi Rawat Inap di RSU 

Haji Surabaya 

6. Mempelajari dan mengklasifikasikan kelelahan kerja perawat di RSU 

Haji Surabaya 

7. Menganalisis hubungan beban kerja fisik dengan kelelahan kerja 

perawat Instalasi Rawat Inap di RSU Haji Surabaya 

8. Menganalisis hubungan shift kerja dengan kelelahan kerja perawat 

Instalasi Rawat Inap di RSU Haji Surabaya 

9. Menganalisis hubungan asupan kalori dengan kelelahan kerja perawat 

Instalasi Rawat Inap di RSU Haji Surabaya 

10. Menganalisis hubungan beban kerja fisik, shift kerja, dan asupan kalori 

dengan kelelahan kerja perawat Instalasi Rawat Inap di RSU Haji 

Surabaya 

 

 

 

 



 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi rumah sakit 

Diharapkan dapat membantu memberikan gambaran tentang tentang beban 

kerja fisik, shift kerja, asupan kalori dan kelelahan kerja tenaga kerja yaitu 

perawat, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan 

rumah sakit. 

1.5.2 Bagi bidang keperawatan 

Diharapkan dapat membantu memberikan gambaran keadaan tentang beban 

kerja fisik, shift kerja, asupan kalori, dan kelelahan kerja perawat sehingga ke 

depannya perawat dapat memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan 

asuhan keperawatan tanpa terjadi gangguan kesehatan jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

1.5.3 Bagi peneliti 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kelelahan kerja terutama 

mengenai hubungan beban kerja fisik, shift kerja, dan asupan kalori dengan 

kelelahan kerja. 

1.5.4 Bagi peneliti lain 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan untuk penelitian 

lebih lanjut. 

 

 

 

 


