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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang 

meliputi pelayanan gawat darurat, rawat inap, dan rawat jalan. Masyarakat 

berharap agar rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan dengan baik. Agar 

rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada pasiennya, 

maka dibutuhkan tenaga medis yang berkualitas. 

Perawat merupakan salah satu tenaga medis yang memberikan pelayanan 

medis untuk menunjang kesembuhan pasien. Seorang perawat dituntut untuk 

selalu memberikan pelayanan keperawatan yang baik kepada pasien.  Pelayanan 

yang baik ini termasuk di dalamnya yaitu pengetahuan dan ketrampilan. Sejak 

lebih dari 100 tahun yang lalu, perawat Legendaries Florence Nightingale telah 

menyatakan bahwa rumah sakit tidak membahayakan pasien, tetapi menempatkan 

pasien dalam kondisi yang terbaik. Hal ini menunjukkan kepedulian dari seorang 

perawat terhadap pasien yang ditanganinya di rumah sakit (Aditama, 2007). 

Secara umum, pelayanan rumah sakit terdiri dari pelayanan rawat inap dan 

rawat jalan. Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan medis yang utama di 

rumah sakit yang melibatkan semua tenaga, mulai dokter, perawat, tenaga 

manajemen, sampai tenaga bagian dapur. Hal ini dikarenakan pelayanan rawat 

inap memiliki hubungan yang sensitif dengan kepuasan pasien, mutu, dan citra 
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rumah sakit. Tugas perawat di pelayanan rawat inap menurut Hidayat (2009) 

adalah mengkaji kebutuhan pasien, merencanakan tindakan keperawatan, 

melaksanakan rencana keperawatan, mengevaluasi hasil asuhan keperawatan, dan 

mendokumentasikan proses keperawatan. 

Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kedokteran sederhana yang 

disediakan untuk pasien yang tidak dalam bentuk rawat inap (Feste, 1989 dalam 

Azwar, 2010). Perawat di pelayanan rawat jalan bekerja atas perintah dokter, 

seperti membantu dokter mempersiapkan alat, menimbang, memeriksa tekanan 

darah, dan memberikan obat yang diperlukan. 

Perawat di rawat inap lebih sering berinteraksi dengan pasien dan keluarga 

pasien dengan berbagai macam karakter dan penyakit. Oleh karena itu, 

dibutuhkan perawat dengan kemampuan berinteraksi yang baik untuk menghadapi 

pasien dengan bermacam-macam karakter tersebut. Kondisi ini menjadi beban 

kerja tersendiri untuk perawat di pelayanan rawat inap. Tidak hanya dari pasien, 

tetapi keluarga pasien yang banyak menuntut, hubungan dengan rekan kerja yang 

tidak baik, dan dokter yang cenderung arogan menjadi masalah yang dapat 

menambah beban kerja perawat. 

Berbeda dengan perawat di pelayanan rawat inap, frekuensi pertemuan 

perawat di pelayanan rawat jalan lebih singkat karena interaksi hanya terjadi saat 

hari pemeriksaan saja. Namun, perawat di pelayanan rawat jalan lebih sering 

bertemu dengan dokter yang memeriksa pasien. Apabila di pelayanan rawat inap 

perawat melakukan perawatan pada pasien yang sama dalam kurun waktu 

tertentu, maka perawat di pelayanan rawat jalan melayani pasien yang berbeda-
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beda dengan karakter yang berbeda-beda setiap harinya. Tetapi perawat di 

pelayanan rawat jalan hanya menangani penyakit sesuai poli rawat jalan dimana 

dia bertugas. Masalah yang sering dihadapi oleh perawat di pelayanan rawat jalan 

berdasarkan penelitian di Provinsi Jawa Tengah mengenai indikator kepuasan 

pasien rawat jalan di rumah sakit yang dilakukan UNDIP tahun 2006 adalah 

komplain pasien terkait lambannya pelayanan, sikap perawat yang judes, da 

dokter spesialis yang datang terlambat. 

Berdasarkan jam kerja, jam kerja perawat di pelayanan rawat inap memiliki 

sistem shift karena rumah sakit melayani pasien selama 24 jam (Yulihastin, 2009). 

Sistem kerja tersebut berbeda dengan pelayanan rawat jalan, dimana perawat 

hanya bekerja selama jam pelayanan poli dimana dia bertugas. 

Beban kerja yang menjadi tanggung jawab perawat, baik di pelayanan rawat 

inap maupun rawat jalan dapat menjadi sumber stres apabila tidak diimbangi 

dengan kapasitas kerja yang dimiliki perawat. Dalam konsep keseimbangan 

ergonomi dibutuhkan adanya keseimbangan antara beban kerja dengan 

kemampuan fisik, kognitif, maupun keterbatasan manusia yang menerima beban 

kerja tersebut. Pembebanan yang terlalu tinggi akan menyebabkan overstress, 

sedangkan pembebanan yang terlalu rendah akan menyebabkan understress 

(Tarwaka, 2010). 

Terdapat dua jenis beban kerja, yaitu beban kerja fisik yang merupakan 

kebutuhan fisik untuk melakukan pekerjaan dan beban kerja mental yang 

merupakan kebutuhan mental untuk melakukan pekerjaan. Termasuk beban kerja 

mental perawat, antara lain bekerja dengan shift, interaksi dengan pasien dan 
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keluarga pasien, hubungan dengan dokter, hubungan dengan rekan kerja, 

ketrampilan dalam perawatan pasien, serta tanggung jawab untuk kesembuhan 

pasien. Beban kerja mental tersebut dapat menjadi sumber stres. Menurut Anies 

(2005), sumber stres di lingkungan kerja dapat berupa ruangan kerja fisik yang 

kurang baik, beban kerja terlalu berat, konflik peran, hubungan dengan atasan 

maupun teman kerja yang kurang baik, serta iklim organisasi yang kurang 

menyenangkan. 

Motivasi menjadi salah satu hal yang penting dalam kapasitas kerja karena 

motivasi merupakan dorongan atau penggerak tenaga kerja untuk mau bekerja 

keras. Pareek (1991) berpendapat meskipun berbeda tinggi rendahnya pada 

hakikatnya setiap individu memiliki motivasi, yang membedakan adalah karakter 

tiap individu serta bagaimana seseorang mampu menunjukkan motivasinya dan 

melakukan sesuatu yang ingin dilakukannya dengan motivasi itu sendiri. 

Berkaitan dengan motivasi, ada perawat yang senang bertemu dengan 

dokter, sehingga dia lebih termotivasi dalam bekerja dan ada yang tidak senang 

bertemu dengan dokter. Atau karena dokter mempunyai kepribadian yang tegas, 

perawat akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan agar tidak dimarahi 

dokter.  

Suatu perusahaan perlu untuk menjaga motivasi tenaga kerjanya agar tetap 

baik. Penelitian Kulsum (2008) menyebutkan bahwa motivasi berpengaruh secara 

simultan terhadap prestasi kerja. Artinya, apabila motivasinya meningkat, maka 

prestasi kerja juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Hasmoko 

(2008) menunjukkan bahwa responden yang memiliki motivasi rendah, memiliki 
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proporsi kinerja klinis yang kurang baik (87,9%). Ini membuktikan ada hubungan 

yang bermakna antara motivasi dengan kinerja klinis perawat, dimana apabila 

motivasi semakin besar, maka kinerja klinis akan semakin baik. 

Ketidakseimbangan antara kapasitas kerja dengan beban kerja akan 

menurunkan kinerja dari perawat. Penurunan kinerja ini dapat berupa stres, 

rendahnya produktivitas, kelelahan, dan kecelakaan kerja. Penelitian Kurniawan 

(2011) menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara beban kerja 

fisik dengan stres kerja. Namun, ada hubungan yang bermakna antara beban kerja 

mental dengan stres kerja. 

Tugas yang menjadi tanggung jawab perawat di pelayanan rawat inap tidak 

sama dengan di pelayanan rawat jalan. Hal ini berdampak pada beban kerja 

mental yang dirasakan perawat, sehingga menyebabkan stres yang berbeda atau 

menyebabkan kelelahan fisik, emosi, dan mental yang berbeda pula (Mariyanti 

dan Citrawati, 2011). Berdasarkan penelitian di Rumah Sakit Atma Jaya, perawat 

di pelayanan rawat jalan lebih besar 20% mengalami psikopatologi dibandingkan 

perawat di pelayanan rawat inap. 

Perawat yang tidak mampu menanggung beban kerja mental yang dirasa 

melebihi kapasitasnya, akan mengalami stres kerja. Menurut Siagian (2008), 

kemampuan mengatasi stres tidak sama pada setiap orang. Ada orang yang 

memiliki daya tahan tinggi, sehingga mampu mengatasi stres. Tetapi untuk orang 

yang mempunyai daya tahan dan kemampuan mengatasi stres rendah, stres tidak 

dapat diatasi sehingga menyebabkan burnout, yaitu kondisi mental dan emosional 

serta kelelahan fisik karena stres yang berlanjut dan tidak teratasi. Kondisi ini 
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tentunya akan menurunkan performance atau kinerja. Berdasarkan penelitian 

Mariyanti dan Citrawati (2011), burnout lebih tinggi terjadi pada perawat di 

pelayanan rawat jalan dibandingkan pada rawat inap. Hasil yang berbeda 

ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Marthen (2014) di Rumah Sakit 

Umum Daerah Salatiga yang menyatakan bahwa perawat di pelayanan rawat inap 

memiliki bornout lebih tinggi dibandingkan dengan di pelayanan rawat jalan. 

Agar tidak berkembang menjadi burnout, perlu dilakukan pencegahan pada 

stres kerja yang berlanjut mengingat tingginya stres kerja pada perawat. 

Berdasarkan hasil survey PPNI tahun 2006, sekitar 50,9% perawat yang bekerja di 

empat provinsi di Indonesia mengalami stres kerja. Mereka mengeluh pusing, 

lelah, kurang istirahat, beban kerja yang terlalu tinggi, dan gaji yang rendah 

tanpaa insentif yang memadai (Mariyanti dan Citrawati, 2011). 

Adanya risiko stres yang dapat timbul dari beban kerja berlebih, khususnya 

beban kerja mental, dimana stres merupakan salah satu tanda penurunan kinerja 

menjadi dasar untuk dilakukannya penelitian mengenai motivasi, beban kerja 

mental, dan kinerja yang dimiliki perawat di pelayanan rawat inap dan rawat 

jalan. Sehubungan dengan kondisi lingkungan kerja yang merupakan beban kerja 

tambahan adalah sama, maka dalam penelitian ini hanya dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah adanya perbedaan tempat bertugas juga mempunyai 

perbedaan tingkat motivasi, beban kerja mental, dan kinerja yang meliputi stres, 

produktivitas, kelelahan, dan kecelakaan. Apabila ada perbedaan, maka seberapa 

besar perbedaan tersebut atau mana yang lebih besar. Adanya penelitian ini dapat 

membantu untuk dilakukan tindakan pengendalian terhadap keselamatan dan 
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kesehatan kerja yang disebabkan oleh motivasi kurang dan beban kerja berlebih 

yang dapat menurunkan kinerja pekerja. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Sehubungan dengan uraian di atas, peneliti menentukan obyek penelitian 

pada RSI Siti Aisyah Madiun. Alasan pemilihan obyek penelitian ini adalah RSI 

Siti Aisyah Madiun merupakan rumah sakit swasta yang mampu memberikan 

pelayanan kedokteran spesialis dan menampung pelayanan rujukan dari 

puskesmas. Rumah sakit ini juga memberikan jasa layanan kesehatan selama 24 

jam. Sebagai rumah sakit swasta dengan akreditasi Joint Commission 

International (JCI), rumah sakit diharuskan untuk membuat laporan setiap 2 

minggu sekali. Oleh karena itu, dibutuhkan juga komitmen dari semua karyawan, 

tanpa terkecuali perawat. Jadi, di samping tugasnya melayani asuhan 

keperawatan, perawat juga harus membuat laporan terkait JCI. 

Adanya tuntutan tersebut membuat perawat menghadapi pekerjaan yang 

membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi, serta sikap yang baik 

(ICN 1997 dalam Nursalam, 2001). Selain itu, untuk perawat rawat inap harus 

siap ditugaskan di shift kapan pun. Padahal, bekerja dengan sistem shift memaksa 

mereka beradaptasi dengan kondisi lingkungan kerja yang kadang membuatnya 

tidak nyaman. Perawat yang tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk 

menanggung beban kerja mentalnya, malah akan menurunkan kinerja dari perawat 

yang dapat berupa stres kerja, produktivitas rendah, kelelahan, dan kecelakaan 

kerja. 
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Rumah sakit juga bertanggung jawab untuk memberikan dan menjamin 

keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya. Oleh karena itu, apabila rumah sakit 

dapat mengelola tenaga kerjanya dengan baik, maka tenaga kerja yang ada di 

rumah sakit tersebut, khususnya perawat, akan memiliki kondisi fisik dan mental 

yang sehat, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan 

baik. Berbeda dengan rumah sakit yang bersikap acuh kepada perawatnya, dimana 

rumah sakit cenderung memaksa perawat untuk bekerja terus menurus untuk 

mencapai keuntungan yang diinginkan tanpa memperhatikan keselamatan dan 

kesehatan perawat. Dalam kondisi ini perawat akan terus-menerus terpapar oleh 

beban kerja yang berlebih dapat menimbulkan stres yang berpengaruh pada 

kondisi fisik dan mentalnya. Hal ini tentunya juga akan merugikan rumah sakit. 

Oleh karena itu penting dilakukan pengukuran terhadap motivasi, beban kerja 

mental, dan kinerja pada perawat, baik di rawat inap maupun rawat jalan sebagai 

tindakan preventif dari penurunan kinerja. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 

“Apakah ada perbedaan motivasi, beban kerja mental, dan kinerja antara perawat 

di pelayanan rawat inap dengan rawat jalan RSI Siti Aisyah Madiun?” 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis perbedaan motivasi, beban kerja mental, dan kinerja antara 

perawat di pelayanan rawat inap dengan rawat jalan di RSI Siti Aisyah Madiun. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi kapasitas personal (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

masa kerja, motivasi) perawat di pelayanan rawat dan rawat jalan RSI Siti 

Aisyah Madiun. 

2. Mengidentifikasi beban kerja mental perawat di pelayanan rawat dan rawat 

jalan RSI Siti Aisyah Madiun. 

3. Mengidentifikasi kinerja (stres, produktivitas, kecelakaan, dan kelelahan) 

perawat di pelayanan rawat dan rawat jalan RSI Siti Aisyah Madiun. 

4. Menganalisis perbedaan motivasi antara perawat di pelayanan rawat inap 

dengan rawat jalan RSI Siti Aisyah Madiun. 

5. Menganalisis perbedaan beban kerja mental antara perawat di pelayanan 

rawat inap dengan rawat jalan RSI Siti Aisyah Madiun. 

6. Menganalisis perbedaan kinerja (stres, produktivitas, kecelakaan, dan 

kelelahan) antara perawat di pelayanan rawat inap dengan rawat jalan RSI 

Siti Aisyah Madiun. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Bagi Peneliti 

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti sehingga dapat memperoleh 

gambaran yang lebih jelas tentang pengaplikasian teori yang ada dalam fenomena 

sebenarnya. Selain itu, peneliti dapat mengembangkan kemampuan dalam bidang 

penelitian dan penyusunan karya tulis. 

 

1.5.2 Manfaat Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran keadaan motivasi, beban kerja 

mental, dan kinerja yang dirasakan oleh tenaga kerja (perawat), sehingga 

diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi 

rumah sakit di masa mendatang dalam menyikapi atau membuat suatu kebijakan 

baru yang berhubungan dengan tenaga kerja (perawat). 

 

1.5.3 Manfaat Bagi Responden 

1. Memberikan informasi terkait motivasi, beban kerja mental, dan kinerja yang 

dimiliki perawat di pelayanan rawat inap dan rawat jalan. 

2. Memberikan informasi yang nantinya bisa menjadi landasan dalam 

penyampaian ide, gagasan, atau pendapat terkait kebijakan rumah sakit yang 

berkaitan langsung dengan perawat. 
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1.5.4 Manfaat Bagi Fakultas 

Penelitian ini akan menambah referensi atau sumber kepustakaan Fakultas 

Kesehatan Masyarakat tentang perbedaan motivasi, beban kerja mental, dan 

kinerja yang dimiliki oleh perawat di pelayanan rawat inap dan rawat jalan. 

 

1.5.5 Manfaat Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan acuan bagi 

peneliti lain untuk melakukan penelitian atau mengembangkan penelitian dengan 

topik yang sama. 
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