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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perawat merupakan tenaga kesehatan yang berinteraksi secara langsung 

dengan pasien, mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting bagi 

kesembuhan serta keselamatan para pasien. Perawat sebagai tenaga kesehatan 

mempunyai sejumlah peran di dalam menjalankan tugasnya sesua dengan hak dan 

kewenangan yang ada. Peran perawat yang utama adalah sebagai pelaksana, 

pengelola, pendidik, dan peneliti (Asmadi, 2008). 

Perawat sebagai pelaksana layanan keperawatan (care provider) harus 

memberikan layanan berupa asuhan keperawatan secara langsung kepada klien 

(individu, keluarga, maupun komunitas) sesuai dengan kewenangannya. Asuhan 

keperawatan diberikan kepada klien di semua tatanan layanan kesehatan dengan 

menggunakan metodologi proses keperawatan, berpedoman pada standar 

keperawatan, dilandasi oleh etik dan etika keperawatan, serta berada dalam 

lingkup wewenang dan tanggung jawab keperawatan. Peran perawat sebagai care 

provider bertugas untuk: memberi kenyamanan dan rasa aman bagi klien, 

melindungi hak dan kewajiban klien agar tetap terlaksana dengan seimbang, 

memfasilitasi klien dengan anggota tim kesehatan lainnya, serta berusaha 

mengembalikan kesehatan klien (Asmadi, 2008). 

Hidayat dalam Yana (2012) menjelaskan bahwa keperawatan adalah suatu 

bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan 
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kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan 

biopsikososial dan spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, 

keluarga dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses 

kehidupan manusia. 

Perawat mempunyai bidang tersendiri dalam memberikan asuhan 

keperawatan, seperti perawat anak, perawat maternitas, perawat jiwa, perawat 

gawat darurat, perawat komunitas, perawat keluarga, perawat gerontik, perawat 

medikal bedah, dan perawat ICU (Nursalam & Efendi, 2008). Intensive Care Unit 

(ICU) adalah suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri, dengan perlengkapan 

yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien 

yang menderita penyakit akut, cidera atau penyakit-penyakit yang mengancam 

nyawa atau potensial mengancam nyawa, serta perawat dan staf khusus lain yang 

berpengalaman dalam pengelolaan keadaan-keadaan tersebut (Suhendar, 2012). 

Menurut Kristanto (2009), perawat ICU berbeda dengan perawat di 

bagian lainnya di Rumah Sakit, tingkat pekerjaan dan pengetahuan perawat ICU 

lebih kompleks, dimana perawat bertanggung jawab dalam mempertahankan 

homeostasis pasien dan perawatan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan 

pasien yang kritis/terminal. Perawatan dilakukan oleh perawat terlatih dengan 

kualifikasi khusus minimal bersertifikasi bantuan hidup dasar dan bantuan hidup 

lanjut. Perawat ICU berkaitan dengan masalah perawatan pasien yang kompleks. 

Kegiatan yang dilakukan meliputi penilaian terhadap kondisi yang mengancam 

jiwa pasien, penilaian/deteksi awal terjadinya tanda dan gejala komplikasi, 

perawatan pasien dengan kondisi kritis akut yang memerlukan tindakan segera 

(life saving) atau pasien dengan kondisi sakit kronik, pemantauan hemodinamik 

secara terus menerus setiap jam, interpretasi dan intervensi tes diagnostik yang 
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dilakukan kepada pasien, pemberian terapi sesuai dengan program terapi dan 

tindakan-tindakan lainnya. Dinamika perawat ICU yang kompleks dan kondisi 

pasien kritis inilah yang sering memicu terjadinya stressor terjadinya stres di ICU. 

Tingkat tekanan psikologis yang tinggi pada perawat ICU, mempengaruhi 

timbulnya konflik serta salahnya pola komunikasi yang mengakibatkan stres saat 

bekerja.  Hudak dan Gallo (2010) menyebutkan bahwa stresor pada perawat ICU 

dapat meliputi konflik interpersonal dengan perawat, memberi perawatan pasien 

yang sakit, isu-isu mengenai administrator dan manajer keperawatan, pola 

komunikasi, pemantauan dan perencanaan staf, politik interdisiplin pada tingkat 

manajer keperawatan dan dokter, penghargaan termasuk gaji, promosi, dan 

kesempatan untuk memperoleh pendidikan, serta penyediaan dukungan dari 

departemen lain di luar bidang keperawatan. Sedangkan isu etika yang 

berhubungan dengan pasien-pasien menjelang kematian merupakan stres paling 

tinggi yang dirasakan oleh para perawat ICU. 

Konflik interpersonal adalah awal masalah yang timbul, bila tidak 

ditangani akan mengakibatkan turunnya pelayanan perawat pada pasien. Adanya 

konflik interpersonal dapat mengganggu interaksi, menjadikan perubahan dalam 

pola komunikasi. Pola komunikasi yang buruk antar perawat dapat menjadi 

penyebab terjadinya stres kerja pada perawat, sebaliknya kondisi psikologis yang 

“full stress” akan mempengaruhi bagaimana perawat mengadakan interaksi 

(Chairani, 2009). Konflik interpersonal yang dialami perawat sangat beragam, dari 

551 perawat ditemukan bahwa 34% (188 perawat) mengalami tindakan kasar, 

kurang sopan dan kritikan yang kasar. Sedangkan 5% mengalami pelecehan 

secara verbal dan sisanya adalah tindakan-tindakan lain akibat dari konflik 

interpersonal (McKenna et al, 2003). 
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Perawat yang mengalami stres, gejala yang dapat timbul di tempat kerja 

antara lain kepuasan kerja rendah, kinerja yang menurun, semangat dan energi 

menjadi hilang, komunikasi tidak lancar, pengambilan keputusan jelek, kreativitas 

dan inovasi kurang, serta bergulat pada tugas-tugas yang tidak produktif. Kondisi 

tersebut dapat dilihat dalam hubungan dengan kualitas kerja dan interaksi normal 

sebelumnya (Rivai, 2009). Terlebih lagi dampak yang paling dirasakan oleh para 

perawat ICU terhadap stres kerja yaitu kelelahan secara fisik dan mental, 

buruknya koping tiap perawat membuat stres semakin besar. 

Penelitian Teixeira (2013) pada beberapa ruang ICU di Portugal 

menjelaskan bahwa ICU dikarakteristikkan sebagai pekerjaan dengan tingkat stres 

yang tinggi, dimana salah satu faktornya menyebabkan risiko peningkatan burnout. 

Penelitian dari tahun 1987 menjelaskan bahwa tingkat burnout terparah dialami 

oleh perawat ICU dan berhubungan dengan penurunan kerjasama antar-perawat 

serta menyebabkan perubahan pola kerja dan tingkat kehadiran perawat. 

Sedangkan Suhendar (2012) mengemukakan bahwa distribusi frekuensi perawat 

yang mengalami stres kerja di ruangan ICU PJT Dr. Cipto Mangunkusumo 

Jakarta adalah 60,7% mengalami stres kerja ringan dan 39,3% mengalami stres 

kerja sedang dimana perubahan psikologis merupakan perubahan yang paling 

dominan yang sering dialami perawat. Sedangkan Martina (2012) menjelaskan 

bahwa perawat memiliki tingkat stres tinggi sebesar 9%, dan untuk sisanya adalah 

stres rendah pada ruang rawat inap RSPG. 

RST dr. Soepraoen Malang mempunyai ICU dengan pasien yang masuk 

dan keluar lebih dari 100 orang per bulan dengan jumlah 18 perawat tetap serta 8 

perawat tidak tetap (magang). Hasil observasi menunjukkan bahwa banyaknya 

pasien ICU hingga overload, membuat 57,14% perawat mengalami salah 
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penerimaan informasi antar tenaga kesehatan seperti salah perhitungan jumlah 

bed dan pasien, salah rujukan baik dari ruang lain maupun dari ruamh sakit lain 

atau hasil pengkajian yang tertukar. 2 dari 4 perawat mengalami perubahan pola 

interaksi dan menghambat pekerjaan mereka. Perubahan interaksi membuat 

ketegangan antar tenaga kesehatan, ditambah kondisi pasien ICU terkadang 

mengalami apnea, kejang, atau serangan jantung secara mendadak. 

Berdasarkan pada fenomena diatas, dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh konflik interpersonal dan pola komunikasi terhadap stres 

kerja perawat ICU di RST dr. Soepraoen Malang. Terjadinya konflik interpersonal 

dan buruknya pola komunikasi dapat menjadikan kinerja perawat terganggu 

dalam pemberian asuhan keperawatan kepada pasien. Seorang perawat 

diharapkan mempunyai positive coping mechanism dalam menyelesaikan konflik 

interpersonal dan mempunyai pola komunikasi yang baik agar tidak mengganggu 

pekerjaan serta mempengaruhi stres saat bekerja terutama pada ruang ICU. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini apakah ada pengaruh konflik 

interpersonal dan pola komunikasi terhadap stres kerja perawat ICU di RST dr. 

Soepraoen Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh konflik interpersonal dan pola 

komunikasi terhadap stres kerja perawat ICU di RST dr. Soepraoen Malang. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mendeskripsikan gambaran konflik interpersonal perawat ICU di 

RST dr. Soepraoen Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan gambaran pola komunikasi perawat ICU di RST 

dr. Soepraoen Malang. 

3. Untuk mendeskripsikan gambaran stres kerja perawat ICU di RST dr. 

Soepraoen Malang. 

4. Untuk menganalisis pengaruh konflik interpersonal terhadap stres kerja 

perawat ICU di RST dr. Soepraoen Malang. 

5. Untuk menganalisis pengaruh pola komunikasi terhadap stres kerja 

perawat ICU di RST dr. Soepraoen Malang. 

6. Untuk menganalisis pengaruh konflik interpersonal dan pola komunikasi 

secara bersama-sama terhadap stres kerja perawat ICU di RST dr. 

Soepraoen Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Penelitian bagi Peneliti 

Menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman 

dalam menerapkan teori saat melakukan penelitian. 

1.4.2 Manfaat Penelitian bagi Perawat ICU 

Memberikan gambaran konfik interpersonal dan pola komunikasi 

serta stres yang dialami oleh perawat ICU sehingga dapat meningkatkan 

positive coping mechanism sesuai kondisi pekerjaan. Dengan demikian diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan asuhan keperawatan. 
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1.4.3 Manfaat Penelitian bagi Ilmu Keperawatan 

Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu keperawatan dan 

sebagai masukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam 

memberikan pelayanan asuhan keperawatan. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh Suhendar (2012) bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor penyebab stres kerja perawat ICU di ICU Pelayanan 

Jantung Terpadu RSCM. Kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian tersebut 

diperoleh gambaran faktor penyebab stres kerja yang dominan adalah faktor 

intrinsik pekerjaan dengan variabel beban kerja yang dominan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Matondang (2007) bertujuan untuk untuk 

menguraikan, menggambarkan atau mendeskripsikan komponen-komponen 

orientasi perilaku mengatasi konflik interpersonal pada sales asuransi di kota 

Medan. Kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian tersebut diperoleh bahwa 

sales asuransi di kota Medan menggunakan kelima orientasi perilaku mengatasi 

konflik interpersonal, yaitu: kompetisi, menghindar, mengalah, berbagi, dan 

kolaborasi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah pada variabel, 

sampel, tempat yang diteliti, serta penelitian ini menggunakan tiga variabel 

dimana ketiga variabel tersebut diteliti secara bersama-sama untuk melihat apakah 

ada pengaruh konflik interpersonal dan pola komunikasi terhadap stres kerja 

perawat ICU di rumah sakit. 
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1.6 Batasan Istilah 

1. Konflik interpersonal, adalah konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih 

di mana nilai, tujuan, dan keyakinan berbeda. Konflik ini sering terjadi karena 

seseorang secara konstan berinteraksi dengan orang lain, sehingga ditemukan 

perbedaan-perbedaan (Nursalam, 2012). 

2. Pola komunikasi, adalah pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam 

pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan 

yang dimaksud dapat dipahami (Djamah, 2004). 

3. Stres kerja, adalah stres yang timbul karena tuntutan lingkungan dan 

tanggapan setiap individu dalam menghadapi kondisi tersebut dapat berbeda 

(Rivai, 2009). 

4. Perawat ICU, adalah perawat yang melaksanakan tiga tugas utama di ICU 

yaitu, life support, memonitor keadaan pasien dan perubahan keadaan akibat 

pengobatan dan mencegah komplikasi yang mungkin terjadi (Pane, 2012). 


