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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Interaksi karyawan dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya menghasilkan 

barang atau jasa. Berdasarkan unjuk kerjanya, karyawan mendapatkan imbalan yang 

berdampak pada motivasi dan kepuasan kerjanya. Sebagai hasil atau akibat lain dari 

proses bekerja, karyawan dapat mengalami stres, yang dapat berkembang 

menjadikan karyawan sakit, fisik dan mental, sehingga tidak dapat bekerja lagi 

secara optimal (Munandar, 2008).  

Pada umumnya stres kerja lebih banyak merugikan diri karyawan maupun 

perusahaan. Stres yang meningkat sampai unjuk kerja mencapai titik optimalnya 

merupakan stres yang baik, yang menyenangkan, euastress. Dekat, sebelum 

mencapai titik optimalnya, peristiwanya atau situasinya dialami sebagai tantangan 

yang merangsang. Melewati titik optimal stres menjadi distress, peristiwanya atau 

situasinya dialami sebagai ancaman yang mencemaskan (Munandar, 2008). 

Stres kerja yang dialami oleh karyawan dapat merugikan perusahaan karena 

tidak imbangnya antara produktivitas dengan biaya yang dikeluarkan untuk 

membayar gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Banyak karyawan yang tidak masuk 

kerja dengan berbagai alasan, atau pekerjaan tidak selesai pada waktunya entah 

karena kelambanan ataupun karena banyaknya kesalahan yang berulang. 

Menurut Towner dalam Sunarni dan Istanti (2007), stres adalah tekanan yang 

terlalu besar bagi individu. Terjadinya stress di tempat kerja hampir tidak dapat 

dihindari dalam banyak jenis pekerjaan. Salah satu tempat bekerja adalah rumah 

sakit. Rumah sakit merupakan salah satu bentuk organisasi yang bergerak di bidang 

pelayanan kesehatan dimana salah satu upaya yang dilakukan adalah mendukung 

rujukan dari pelayanan tingkat dasar, seperti puskesmas. Untuk itu, sebagai pusat 

rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dasar, maka pelayanan rumah sakit perlu 

menjaga kualitas pelayanannya terhadap masyarakat yang membutuhkan. 

Saat ini perawat merupakan salah satu profesi yang rentan mengalami stres 

kerja, hal ini sejalan dengan tuntutan pekerjaannya yang semakin kompleks. Hal ini 

didukung oleh Robbins (2007) yang mengatakan bahwa pekerja pada bidang-bidang 
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kesehatan cenderung mempunyai tingkat stres yang tinggi. Dengan tingkat stres yang 

tinggi, perkembangan ini secara tidak langsung mempengaruhi ritme kinerja para 

perawat yang dituntut untuk memiliki kemauan dan kemampuan untuk 

mengembangkan skill, knowledge, dan kemampuan psikologis dalam menghadapi 

tantangan pekerjaan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien 

dan keluarganya. 

Perawat merupakan profesi yang seringkali memunculkan stres. Tiap perawat 

baik laki-laki maupun perempuan dituntut untuk mampu mengatasi stres yang 

mereka alami (Lestarianita dan Fakhrurrozy, 2007). Perawat merupakan tenaga 

profesional yang perannya tidak dapat dikesampingkan dari semua bentuk pelayanan 

rumah sakit. Dalam melaksanakan pekerjaannya mereka dihadapkan pada kondisi-

kondisi (karakteristik organisasi) yang dapat menimbulkan stres kerja. Menurut 

Highley dalam Rosmawar (2009) perawat, secara alamiah merupakan profesi yang 

penuh dengan stres, berdasarkan hasil observasinya bahwa setiap hari perawat 

berhadapan dengan penderita yang kaku, duka cita dan kematian, banyak tugas-tugas 

perawat tidak diberi penghargaan, tidak meyenangkan dan penuh tekanan, sering 

diremehkan, menakutkan.  

Menurut Cox dalam Rosmawar (2009), ciri-ciri situasi kerja perawat yang 

penuh dengan stres, antara lain: 1) bekerja dengan kebutuhan-kebutuhan yang 

menimbulkan ancaman: pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang tidak sesuai 

untuk mengatasi masalah keperawatan, 2) pekerjaan tidak sesuai dengan kebutuhan, 

3) situasi dimana perawat memiliki sedikit kontrol terhadap pekerjaan berlebih, 4) 

situasi dimana perawat menerima sedikit dukungan dalam pekerjaan dan di luar 

pekerjaan.  

Graytoft dan Anderson dalam Rosmawar (2009), mengidentifikasi 7 sumber 

stres pada perawat yang bekerja di rumah sakit yaitu: menghadapi kematian, konflik 

dengan dokter, persiapan yang tidak memadai untuk menghadapi kebutuhan-

kebutuhan emosional pasien dan keluarganya, kurangnya dukungan terhadap staf, 

konflik dengan perawat yang lain dan supervisor, beban kerja berlebih, dan ketentuan 

pengobatan. Bailey dalam Rosmawar (2009), menambahkan bahwa sumber stres 

kerja perawat antara lain: kesulitan manajemen, hubungan antar pribadi dengan 
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perawat yang lain, dan staf medis, isu perawatan pasien, pendidikan teknis dan 

ketrampilan, beban kerja dan isu karir. 

Stres kerja yang dialami oleh seseorang dapat disebabkan oleh banyak faktor. 

Hasil penelitian Kristanto dkk (2009) tentang faktor-faktor penyebab stres kerja pada 

ICU rumah sakit tipe C di Kota Semarang, menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor 

penyebab stres kerja pada ICU rumah sakit tipe C di Kota Semarang, yakni: pertama, 

sikap kerja yang meliputi interaksi dengan rekan kerja, kesempatan beraspirasi, pola 

perilaku, interaksi dengan atasan, interaksi dengan teman di luar tempat kerja, dan 

waktu kerja yang menekan. Kedua, faktor dukungan sosial yang terdiri dari resiko 

atau bahaya, dan interaksi dengan keluarga. Ketiga, karakteristik pengalaman berupa 

peristiwa khusus dalam kehidupan. 

Hasil penelitian Supardi (2007) mengenai analisa stres kerja pada kondisi dan 

beban kerja perawat dalam klasifikasi pasien di ruang rawat inap Rumkit TK II Putri 

Hijau Kesdam I/BB Medan, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 

antara tipe kepribadian dengan stres kerja. Selain itu, juga terdapat hubungan yang 

bermakna antara beban kerja dengan stres kerja. Kemudian, terdapat hubungan yang 

bermakna pula antara kondisi kerja dengan stres kerja di ruang rawat inap Rumkit Tk 

II Putri Hijau Kesdam I/BB tahun 2007. 

Penelitian Samosir dan Syahfitri (2008) mengenai faktor penyebab stres kerja 

pustakawan pada Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, meliputi renumerasi, 

beban kerja, serta apresiasi masyarakat terhadap profesi pustakawan. Faktor 

penyebab stres kerja dari segi renumerasi adalah kurang sesuainya gaji pokok dan 

tunjangan di luar gaji pokok yang diterima pustakawan jika dibandingkan dengan 

banyaknya tuntutan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Faktor penyebab stres 

kerja dari segi beban kerja adalah tuntutan pekerjaan yang kadang-kadang terlalu 

banyak, sehingga pustakawan harus bekerja keras, dan kadang-kadang harus 

memanfaatkan waktu istirahat untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Sedangkan 

faktor penyebab stres kerja dari segi apresiasi masyarakat adalah masih rendahnya 

apresiasi masyarakat terhadap profesi pustakawan. Pustakawan sangat ingin profesi 

mereka dihargai oleh masyarakat, namun apa yang mereka rasakan justru sebaliknya, 

yakni hanya segelintir orang yang menghargai profesi mereka sebagai pustakawan. 
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Adapun faktor yang paling dominan menjadi pemicu timbulnya stres kerja 

pustakawan adalah beban kerja. 

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa 

terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan stres kerja. Faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan stres kerja pada karyawan antara lain, sikap kerja, dukungan sosial, 

pengalaman, tipe kepribadian, kesesuaian gaji, dan beban kerja.  

Selain stres kerja dapat disebabkan oleh beberapa faktor tersebut di atas, stres 

kerja juga dapat mempengaruhi berbagai macam variabel sebagaimana ditunjukkan 

oleh beberapa hasil penelitian berikut ini. Hasil penelitian Anitawidanti (2010) 

tentang analisis hubungan antara stres kerja dengan kepuasan kerja karyawan 

berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa masing-masing variabel stres kerja 

yang meliputi peran individu dalam organisasi, tuntutan tugas, hubungan dalam 

organisasi, dan faktor luar organisasi memiliki hubungan positif dengan variabel 

kepuasan kerja, yang berarti bahwa jika stres kerja meningkat maka kepuasan kerja 

juga meningkat. Di samping itu, terdapat hubungan antara masing-masing variabel 

stres kerja yang meliputi peran individu dalam organisasi, tuntutan tugas, hubungan 

dalam organisasi, dan faktor luar organisasi dengan kepuasan kerja karyawan. 

Hasil penelitian Nurhendar (2007) tentang pengaruh stres kerja dan semangat 

kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada CV. Aneka Ilmu Semarang, 

menunjukkan bahwa variabel stres kerja dan semangat kerja mempunyai pengaruh 

secara signifikan bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Stres kerja diukur 

dengan gejala stres yang dirasakan oleh responden seperti bosan terhadap pekerjaan, 

tidak sabar dan keletihan. Sedangkan kinerja diukur dengan kemampuan memenuhi 

target, tanggung jawab terhadap pekerjaan, penyelesaian tugas dengan baik. 

Sedangkan penelitian Tias (2008) mengenai hubungan antara stress kerja 

dengan efektifitas kerja pada perawat di Ruang Rawat Inap RSU Dr. Saiful Anwar 

Malang, menunjukkan hasil bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan 

antara stress kerja dengan efektifitas kerja pada perawat. Artinya semakin tinggi 

stress kerja maka efektifitas kerja perawat semakin rendah, begitu juga sebaliknya 

jika stress kerja rendah maka efektivitas kerja tinggi.  
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Dari beberapa penelitian tersebut maka dapat diketahui bahwa stres kerja 

berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan karyawan. Artinya 

stres kerja antara lain berhubungan dengan kepuasan kerja, efektifitas kerja, dan 

kinerja karyawan. 

Stres yang dialami oleh perawat pria ataupun wanita bisa menjadi berbeda 

karena stres tersebut ditentukan oleh masing-masing individu (dari luar organisasi) 

dan juga dari dalam organisasi seperti berbagai hal yang dialami oleh seorang 

perawat dalam proses bekerja. Hal ini ditegaskan oleh Munandar (2008) bahwa stres 

ditentukan pula oleh individunya sendiri. Reaksi-reaksi psikologis, fisiologis 

dan/atau dalam bentuk perilaku terhadap stres adalah hasil dari interaksi situasi 

dengan individunya, mencakup ciri-ciri kepribadian yang khusus dan pola-pola 

perilaku yang didasarkan pada sikap, kebutuhan, nilai-nilai, pengalaman lalu, 

keadaan kehidupan, dan kecakapan.  

Perbedaan jenis kelamin antara perawat laki-laki dan perempuan tentu 

mengakibatkan keduanya memiliki perbedaan emosional dan intelektual. Menurut 

Hamilton dan Fagot dalam Lestarianita dan Fakhrurrozy (2007) bahwa pria 

cenderung menggunakan rasio atau logika, selain itu pria terkadang kurang 

emosional sehingga mereka lebih memilih untuk langsung menyelesaikan masalah 

yang dihadapi atau langsung menghadapi sumber stres. Sedangkan wanita lebih 

cenderung menggunakan perasaan atau lebih emosional sehingga jarang 

menggunakan logika atau rasio yang membuat wanita cenderung untuk mengatur 

emosi dalam menghadapi sumber stres. 

Hal ini dipertegas dengan pendapat Unger dalam Handayani dan Sugiarti 

(2006) bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan emosional dan 

intelektual. Perempuan lebih menonjol dengan karakter sifatnya yang lebih 

emosional, tidak agresif, mudah goyah menghadapi krisis, lebih sering menangis, 

dan sulit menyembunyikan emosi. Sedangkan laki-laki lebih menonjol dengan 

karakter sifatnya yang tidak emosional, sangat agresif, tidak mudah goyah 

menghadapi krisis, sedikit/jarang menangis, dan dapat menyembunyikan emosi. 

Jadi, adanya perbedaan karakteristik individu secara emosional dan 

intelektual berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi 
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unsur yang membedakan keduanya dalam menghadapi stres kerja yang dialami saat 

bekerja sebagai perawat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang perbedaan stres kerja pada perawat ditinjau dari jenis 

kelamin. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: apakah ada perbedaan stres kerja pada perawat ditinjau dari 

jenis kelamin. 

 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumuan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk 

mengetahui perbedaan stres kerja pada perawat ditinjau dari jenis kelamin. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi disiplin ilmu psikologi 

pada umumnya dan psikologi industri dan organisasi. 

2. Praktis 

Diharapkan dengan penelitian yang dilakukan dapat memberikan masukan bagi 

organisasi atau rumah sakit agar memperhatikan kondisi stres yang dialami oleh 

para perawatnya selama melaksanakan pekerjaan, baik bagi perawat laki-laki 

maupun perempuan. 

 

 

 

 

 

 

 


