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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rumah sakit merupakan salah satu bentuk sarana kesehatan, baik yang di 

selenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat yang berfungsi untuk 

melakukan upaya kesehatan dasar atau kesehatan rujukan dan upaya kesehatan 

penunjang. Rumah sakit dalam menjalankan fungsinya diharapkan senantiasa 

memperhatikan fungsi sosial dalam memberikan pelayanan kesehatan pada 

masyarakat. Keberhasilan rumah sakit dalam menjalankan fungsinya di tandai 

dengan adanya mutu pelayanan prima rumah sakit. Mutu pelayanan rumah sakit 

sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang paling dominan 

adalah sumber daya manusia (Depkes RI, 2002). 

Dengan demikian kualitas pelayanan kesehatan ditentukan oleh mutu 

pelayanan keperawatan dengan peran perawat berdasar Keputusan Mentri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 94/Kep/M.PAN/II/2001 

BAB II pasal 4, bahwa tugas pokok perawat adalah memberikan pelayanan 

keperawatan berupa asuhan keperawatan atau kesehatan kepada individu, 

keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya kesehatan, pencegahan 

penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan dan pembinaan peran serta 

masyarakat dalam rangka kemandirian dibidang keperawatan atau kesehatan, 

yang menjadi salah satu faktor penentu citra institusi pelayanan kesehatan dimata 

masyarakat dan menunjukkan pelayanan keperawatan profesional. 
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Sedangkan dalam mewujudkan suatu perawat profesional diperlukan 

kemampuan dalam memberikan asuhan keperawatan yang bermutu. 

(Nurrachamah, 2001). 

Untuk meningkatkan pelayanan yang optimal dan berkualitas rumah 

sakit melaksanakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Dalam pelayanan 

rawat inap pasien di kelompokkan berdasarkan kondisi, status dan golongan 

yang disebut dengan klasifikasi pasien. Tiap klasifikasi pasien dirawat di 

ruang rawatan yang merupakan central dari kegiatan pokok dalam proses 

penyembuhan pasien (Arwani dan Heru Supriyatno, 2004) 

Dalam pengelolaan ruangan sumber daya yang paling penting adalah 

perawat, dimana perawat yang selalu ada di ruangan dan merupakan jumlah 

terbesar dari seluruh petugas yang ada di sebuah rumah sakit. Keberadaan 

perawat sebagai ujung tombak pelayanan harus benar-benar diperhatikan dan 

dikelola secara profesional sehingga memberikan kontribusi yang positif bagi 

masyarakat dan juga untuk kemajuan rumah sakit itu sendiri. 

Pelaksanaan klasifikasi pasien ruang rawat inap merupakan salah satu 

upaya peningkatan kualitas pelayanan keperawatan yang diberlakukannya 

melalui SK Menkes No. 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang Standar pelayanan 

di rumah sakit dan standar asuhan keperawatan yang diperlukan melalui SK 

Dirjen Yanmed No.00.03.2.6.7637 tahun 1993 yaitu pedoman studi 

dokumentasi asuhan keperawatan, angket pelayanan yang diberikan oleh 

perawat dan pedoman observasi pelaksanaan tindakan keperawatan (Depkes 

RI, 1997). 
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Caring yang merupakan inti dalam praktek keperawatan, memperkirakan ¾ 

pelayanan kesehatan adalah caring sedangkan ¼ adalah curing. Hal ini 

menunjukkan bahwa perilaku Caring sangat berperan dalam upaya proses 

kesembuhan pasien, disebabkan perilaku caring perawat  lebih menekankan pada 

rasa peduli, hormat dan menghargai orang lain yang dibantu (Wedho, 2000). 

Sedangkan perilaku caring menurut Watson (1979) berfokus pada Human 

Science dan Human Care yang dilaksanakan berdasarkan 10 carative faktor. (1) 

Pembentukan nilai humanistik-altruistik, (2) Menanamkan kepercayaan dan 

harapan, (3) Mengembangkan sensitivitas pada diri sendiri dan orang lain, (4) 

Membangun hubungan saling membantu dan percaya, (5) Meningkatkan dan 

menerima pengekspresian perasaan baik positif maupun negatif, (6) 

Menggunakan metode pemecahan masalah yang sistematik dalam pengambilan 

keputusan, (7) Meningkatkan pengalaman belajar dan mengajar interpersonal, (8) 

Menyediakan dukungan, melindungi dan atau memperbaiki lingkungan mental, 

fisik, sosiokultural dan spiritual, (9) Membantu memenuhi kebutuhan dasar 

manusia, (10) Menghargai kekuatan eksistensial dan fenomenologikal 

(Nurachmah,2000). 

Dalam hal ini caring merupakan perwujudan dari semua faktor yang 

digunakan perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan pada klien. 

Kemudian caring juga menekankan harga diri individu, artinya dalam melakukan 

praktik keperawatan, perawat senantiasa selalu menghargai klien dengan 

menerima kelebihan maupun kekurangan klien. Watson juga mengemukakan 

bahwa respon setiap individu terhadap suatu masalah kesehatan unik, artinya 

dalam praktik keperawatan, seorang perawat harus mampu memahami setiap 

respon yang berbeda dari klien terhadap penderitaan yang dialaminya dan 
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memberikan pelayanan kesehatan yang tepat dalam setiap respon yang berbeda 

baik yang sedang maupun akan terjadi. Selain itu, caring hanya dapat ditunjukkan 

dalam hubungan interpersonal yaitu hubungan yang terjadi antara perawat 

dengan klien, dimana perawat menunjukkan caring melalui perhatian, intervensi 

untuk mempertahankan kesehatan klien dan energi positif yang diberikan pada 

klien. Watson juga berpendapat bahwa caring meliputi komitmen untuk 

memberikan pelayanan keperawatan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. 

Dalam praktiknya, perawat di tantang untuk tidak ragu dalam menggunakan 

pengetahuan yang dimilikinya dalam praktik keperawatan. dari Pembahasan 

tersebut menunjukkan bahwa teori caring yang dikemukakan oleh Watson 

menekankan akan kebutuhan klien secara jasmani dan kebutuhan pendekatan 

spiritual bagi iman klien.  

Dengan demikian, perawat dituntut untuk mengenal dirinya sendiri secara 

spiritual dan menerapkannya dalam profesi keperawatan dalam memberikan 

perawatan dengan cinta dan caring. Jadi, dari teori caring menurut Watson dapat 

disimpulkan bahwa adanya keseimbangan antara aspek jasmani dan spiritual 

dalam asuhan keperawatan. 

Kondisi kerja berupa situasi kerja yang mencakup fasilitas, peraturan 

yang diterapkan, hubungan sosial kerjasama antar petugas yang dapat 

mengakibatkan ketidak nyamanan bagi pekerja. Demikian juga dengan beban 

kerja baik secara kuantitas dimana tugas-tugas yang harus dikerjakan terlalu 

banyak/sedikit maupun secara kualitas dimana tugas yang harus dikerjakan 

membutuhkan keahliahan. Bila banyaknya tugas tidak sebanding dengan 

kemampuan baik fisik maupun keahlian dan waktu yang tersedia maka akan 

menjadi sumber stres (Davis & Newstron, 2001). 
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Stres merupakan segala masalah atau tututan penyusuaian diri. Stres kerja 

yang terjadi dapat menimbulkan dampak secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap aspek fisik, psikologis maupun perilaku. Setiap orang dalam kekuatan 

untuk bisa bertahan terhadap stres atau nilai ambang frustasi stres itu berbeda-

beda (Hakim,2010). Pekerjaan seorang perawat merupakan pekerjaan yang 

memiliki stres yang tinggi, karena dalam bekerja, perawat berhubungan langsung 

dengan berbagai macam pasien dengan diagnosa penyakit dalam respon yang 

berbeda-beda (Nurul, 2003). 

Setiap orang memiliki tingkat penyusuaian diri terhadap stres yang 

berbeda-beda. Hal itu disebabkan masing-masing orang memilki perbedaan atau 

tuntutan hidupnya sehari-hari sehingga kemampuan seseorang terhadap stres 

tergantung dari : Umur, Jenis kelamin, Pekerjaan, status sosial, emosi, 

kepribadian dan intelegensi (Hakim, 2010).  

Menurut National safety council (2003) Penyebab terpenting seseorang 

menjadi stres dikelompokkan kedalam tiga kategori yaitu, penyebab 

organisasional, individual dan lingkungan . Sedangkan menurut Charles (1992) 

sumber stres kerja berasal dari adanya beban kerja yang berlebihan, kesulitan 

berhubungan dengan staf lain, kesulitan terlibat dalam merawat pasien kritis, 

berhubungan dengan perawatan dan merawat pasien yang gagal membaik. 

Tingginya stres yang dialami perawat dalam bekerja menjadikan perawat 

jenuh dan bosan, akhirnya berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan 

penurunan kinerja perawat dan juga caring dari perawat itu sendiri.(Hudak & 

Gallo, 1997). Menurut survey PPNI tahun 2007, sekitar 50,9% perawat yang 

bekerja di empat propinsi mengalami stres kerja, sering pusing, tidak bisa 

istirahat karena beban kerja yang terlalu tinggi dan menyita waktu, serta gaji 
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rendah tanpa diikuti insentif yang memadai. Tetapi keadaan yang paling 

mempengaruhi stres perawat adalah kehidupan kerja (PPNI, 2008).   

Dari hasil observasi pada Ruang rawat inap Rumah Sakit Islam  Malang 

Kepala ruangan mengatakan bahwa adanya beban kerja yang tinggi bagi perawat. 

Dimana beberapa perawat mengeluhkan seringnya terjadi keluhan di pasien. Hal 

ini di dukung dengan data mengenai keluhan pasien yang ada di Rumah Sakit 

Islam Malang menunjukan bahwa keramahan, kesabaran, perhatian perawat 

masih sering dikeluhkan oleh pasien. Kepekaan, kecepatan dan ketepatan 

menanggapi permasalahan pasien juga masih kurang. Adapun didapatkan bawah 

perawat mengeluhkan adanya beban kerja yang berlebih di runagan rawat inap 

sehingga tidak dapat melakukan caring dengan baik dimana didapatkan data tabel 

di bawah ini 

Tabel 1.1 Ketuhuhan Tenaga Keperawatan RS Islam Malang 

Unit 
Tenaga 

Sekarang 

Kebutuhan Tenaga 

Sesuai Standar 
Kekurangan 

Rata-rata 

Pasien / hari 

Irna Kelas I & II 17 19 3 22 

Irna Kelas III A 14 14 - 16 

Irna Kelas III B 11 12 2 13 

(Sumber : Indah, Kepala Bidang Keperawatan RS Islam Malang, 2010) 

 

Dari tabel ini dapat dilihat bahwa adanya beban kerja tinggi karena ada 

kekurangan kebutuhan tenaga keperawatan di ruang rawat inap sehingga ini 

menjadikan salah satu penyebab dari stres kerja dan juga dapat mempengaruhi 

caring perawat. Dapun berdasarkan observasi hasil data pada tahun 2010 di ruang 

rawat inap RS. Islam Malang pada 42 orang perawat melalui Self Assessment di 

temukan bahwa gambaran stresor perawat adalah beban kerja berlebih (82,3%), 

peran ganda (62,2%), konflik dengan karyawan (15,2%), hubungan kerja tidak 

menunjang (30,8%), tidak ada umpan balik dengan pasien (46,2%), dan konflik 
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peran (15,4%).  Adapun data kepuasan pasien secara keseluruhan yaitu pasen 

yang merasa tidak puas sebanyak (52,2%), pasien yang merasa cukup puas 

sebanyak (32,21%) sedangkan pasen yang merasa sangat puas sebanyak 

(14,82%). (Laporan umpan balik Kepala Bidang Keperawatan RS. Islam 

Malang). Oleh karena itu sikap dan perilaku perawat sangat mempengaruhi 

kondisi dan respon kepuasan pasien. 

Hal itu menunjukkan bahwa kondisi emosional perawat berpengaruh 

terhadap persepsi klien, mempengaruhi kinerja perawat dan caring perawat. 

Reaksi emosional yang muncul pada diri perawat dapat berupa stres kerja. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi, perawat memiliki stresor yang tinggi karena 

perawat setiap hari akan berhadapan dengan aspek lingkungan fisik dan 

lingkungan psikososial yang tinggi dari pekerjaan. Sehingga kemungkinan besar 

akan terjadi stress pada perawat karena beban kerja yang berlebih. Atas dasar 

uraian tersebut dan beberapa fakta di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian hubungan tingkat stres kerja perawat terhadap perilaku 

caring perawat di Istalasi rawat Inap Rumah Sakit Islam Malang . 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian yaitu “Apakah ada hubungan tingkat stres kerja perawat 

dengan perilaku caring perawat di Istalasi rawat Inap Rumah Sakit Islam Malang” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan tingkat stres kerja perawat dengan perilaku caring 

perawat di Istalasi rawat Inap Rumah Sakit Islam Malang ” 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur tingkat stres kerja perawat yang terjadi pada perawat di 

Istalasi rawat Inap Rumah Sakit Islam Malang . 

b. Mengidentifikasi perilaku caring perawat di Istalasi rawat Inap Rumah 

Sakit Islam  Malang. 

c. Menganalisa hubungan tingkat stres kerja perawat terhadap perilaku 

caring perawat di Istalasi rawat Inap Rumah Sakit Islam Malang. 

 

D. Manfaat  

1. Bagi Profesi Keperawatan 

Dapat memberikan informasi berguna bagi perawat  sehingga mereka 

memahami bahwa tugas yang dijalani  sebagai perawat di Rumah Sakit Rawat 

Inap  merupakan profesi yang rentan terhadap stres. Dapat memberikan 

informasi bagi perawat tentang langkah agar mereka dapat mempersiapkan 

diri agar mampu beradaptasi dalam mengatasi pekerjaan di Rumah Sakit 

Rawat Inap  serta dapat mengurangi perasaan tertekan dalam bekerja. 

2. Bagi Penulis 

Mengetahui dan menambah wawasan peneliti khususnya tentang tingkat stres 

kerja perawat dengan perilaku caring perawat di Istalasi rawat Inap  Rumah 
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Sakit Islam Malang  sehingga dapat mempersiapkan diri dalam pratik 

keperawatan di Rumah Sakit. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi institusi pendidikan, 

khususnya mahasiswa keperawatan UMM yang ingin mencari referensi 

tentang topik terkait ataupun ingin meneliti lebih lanjut. 

4. Bagi Intisusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Islam Malang 

Dapat memberikan masukan pada Rumah Sakit dalam membuat kebijakan 

mengenai pengaruh tingkat stres perawat. Dengan demikian Rumah Sakit 

dapat mengantisipasi masalah yang mungkin timbul serta merencanakan 

program yang dapat mengatasi akibat stres kerja. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Dari hasil kajian pustaka, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan 

berkaitan dengan penelitian ini, antara lain seperti tercantum sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irwandy (2007) yang berjudul Faktorfaktor 

(waktu kerja perawat, kelengkapan fasilitas, tugas tambahan) yang berhubungan 

dengan beban kerja perawat di unit Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Dadi Makasar 

Tahun 2006. Tujuan penelitian untuk mengetahui Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan beban kerja perawat yaitu, waktu kerja, kelengkapan 

fasilitas, dan tugas tambahan di unit Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Dadi 

Makasar, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan cross sectional dan penelitian ini untuk menetapkan ada tidaknya 

hubungan antara variabel independent dan variabel dependen dengan 

menggunakan chi square. Hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa 
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ada hubungan antara (waktu kerja perawat, kelengkapan fasilitas, tugas 

tambahan) dengan beban kerja perawat. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Iswanto (2006) yang berjudul Hubungan 

Antara Stress Kerja dengan perilaku medikasi perawat di Bangsal Al-Qomar dan 

Asy-Syam Rumah Sakit Islam Surakarta. Perbedaan dengan penelitian ini 

menggunakan metode Analisa data dengan uji Korelasi Product Moment 

dan penelitian kuantitatif dengan pendekatan Cross Sectioanal. Hasil 

pengujian hipotesis dapat di ketahui bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara variabel stres kerja dangan perilaku medikasi. 

3. Penelitian oleh Sudibyo (2006) yang berjudul Hubungan beban kerja perawat 

dengan pelaksanaan pendokumentasian proses keperawatan perawat di Rumah Sakit 

Umum Islam Kustati Surakarta. Peneliti menggunakan penelitinan kuantitatif 

dengan pendekatan Cross Sectional dengan analisa data Chi Square. Hasil 

pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa ternyata ada hubungan yang 

signifikan antara beban kerja perawat dengan pelaksanaa 

pendokumentasian proses keperawatan.  

4. Penelitian oleh Astuti (2006) yang berjudul Hubungan antara stress kerja 

perawat dengan pendokumentasian proses keperawatan di Irna Ashifa RSUI Kustati 

Surakarta. penelitian ini menggunakan teknik analisa data yang digunakan 

adalah univarate dan bivariate dengan menggunakan uji statistik Kendall 

Tau dan menggunakan penelitian kuntitatif dengan pendekatan Cross 

Sectional. Hasil pengujian hipotesis dapat di ketahui bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara stres kerja perawat dengan pendokumentasian 

proses keperawatan. 

 


