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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin tingginya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan

maka semakin tinggi pula tuntutan masyarakat terhadap mutu

pelayanan kesehatan. Sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan,

rumah sakit hendaknya memiliki sumber daya Manusia yang

profesional sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat

secara optimal. WHO mengemukakan pengertian rumah sakit sebagai

suatu badan usaha yang memberikan jasa pelayanan medik melalui

jangka pendek dan panjang yang terdiri dari tindakan observasi,

diagnostik, terapetik, dan rehabilitatif untuk orang-orang yang

menderita sakit, terluka, proses kelahiran, dan menyediakan pelayanan

rawat jalan (Hanafiah & Amir, 1999, h.162).

Peran dan fungsi perawat merupakan salah satu faktor yang

sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Perawat adalah orang yang telah lulus dari pendidikan perawat baik di

dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku

(Asmadi, 2008, hal.9). Perawat merupakan staff pelayanan kesehatan

rumah sakit yang memiliki intensitas interaksi paling tinggi dengan

pasien maupun keluarga pasien, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa

perawat menjadi tolok ukur suatu penilaian baik atau buruknya mutu

rumah sakit.
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Mariyanti & Citrawati (2011, h.48) menjelaskan bahwa

pelayanan rumah sakit terdiri dari dua bagian yakni pelayanan rawat

inap dan rawat jalan. Pelayanan rawat inap merupakan suatu pelayanan

pada pasien yang menempati ruang perawatan untuk keperluan

observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya

sedangkan pelayanan rawat inap menjadi pelayanan medis utama di

rumah sakit dan berlangsung dalam waktu yang lama.

Perawat bekerja dalam tiga shift, yakni delapan jam untuk shift

pagi, siang dan malam. Seorang perawat bertanggung jawab terhadap

pengawasan pasien selama 24 jam, dengan begitu mereka memiliki

tanggung jawab dan tuntutan kerja yang sangat besar. Seorang perawat

dituntut untuk selalu memberikan pelayanan terbaik ketika merawat

pasien, namun di sisi lain perawat juga harus mampu menyelesaikan

tugas lainnya seperti mengurus administrasi pasien, membuat data

perkembangan pasien dan membuat laporan untuk perawat yang

bertugas pada shift selanjutnya.

Banyaknya tuntutan yang dihadapi seorang perawat

menimbulkan masalah-masalah yang membuat perawat menjadi mudah

lelah secara fisik dan psikologis. Hal itu tentunya akan memicu

munculnya stres kerja atau gangguan psikologis yang dapat

memengaruhi kinerjanya sebagai seorang perawat. Hasil survei

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) tahun 2006 (Mariyanti

dan Citrawati, 2011, h.49) menyebutkan sekitar 50,9% perawat pada 4

propinsi di Indonesia telah mengalami stres kerja, kelelahan, kepala
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pusing, kurang istirahat dikarenakan beban kerja yang tinggi, dan gaji

rendah tanpa insentif yang memadai.

Schaufeli dan Buunk (Lailani, 2012, h.72) juga menjelaskan

bahwa keterlibatan seseorang pada situasi yang menuntut secara emosi

dan berlangsung dalam waktu yang lama menyebabkan kelelahan fisik,

mental dan emosional. Tugas yang dijalankan perawat sangat berat

sehingga berpeluang untuk terjadinya stress kerja. Stres kerja dialami

oleh seseorang dalam profesi kesehatan, salah satunya perawat (Corbett

dalam Lailani, 2012, hal.68). Apabila hal ini tidak segera diatasi maka

akan menimbulkan stres berlebihan dan berkepanjangan sehingga

muncul burnout pada perawat.

Bernardin (Hartawati dan Mariyanti 2014, h.55) menjelaskan

burnout sebagai keadaan reaksi emosional pada seseorang yang bekerja

di bidang pelayanan kemanusiaan biasanya banyak dijumpai pada

pengajar, perawat di rumah sakit, pekerja sosial dan para anggota polisi.

Burnout juga merupakan reaksi seseorang terhadap situasi kerja yang

berlebihan sehingga pekerjaan yang sifatnya pelayanan kemanusiaan,

relatif monoton, situasi kerja yang berlebihan dan tidak variatif akan

lebih rentan mengalami burnout (Soetjipto dalam Hartawati &

Mariyanti 2014, h.55).

Burnout akan berdampak negatif bagi perawat maupun rumah

sakit tempat perawat bekerja, karena seorang perawat yang mengalami

burnout cenderung kehilangan kemampuan dalam diri untuk

menyelesaikan tugasnya. Burnout pada perawat menjadikan seorang

perawat mempunyai perasaan sensitif, frustrasi dan mudah marah,
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sehingga mempengaruhi kinerja perawat dalam bekerja sama dengan

tim, dan dapat menurunkan efektivitas kinerja tim, yang nantinya

berdampak pula pada kinerja tim yang lain. Hal ini tentunya akan

mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien

maupun keluarga pasien.

Peneliti telah melakukan wawancara pada tanggal 28 Maret 2018

kepada beberapa perawat di ruang rawat inap, subjek berinisial A (32)

menyatakan bahwa ketika sedang banyak pasien dan ditambah

banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan membuat mereka merasa

lelah, pusing dan mudah tersinggung. Selain itu, subjek E (37)

menyatakan bahwa tidak hanya karena banyaknya tugas yang membuat

mereka lelah, terkadang bertemu pasien dan keluarga pasien dengan

berbagai macam penyakit dan karakter yang berbeda-beda memerlukan

kesabaran yang tinggi terlebih dalam menghadapi komplain dari pasien

maupun keluarga pasien.

Peneliti juga melakukan wawancara pada beberapa pasien dan

keluarga pasien di RS. Banyumanik Semarang tanggal 28 Maret 2018

diketahui bahwa adanya keluhan pada pelayanan perawat yang kurang

memuaskan seperti perawat yang kurang cekatan, berbicara ketus,

kurang ramah terhadap pasien, sehingga menimbulkan

ketidaknyamanan pasien dan keluarga pasien dalam berkomunikasi,

bahkan pernah juga mereka melihat perawat yang tertidur ketika jaga

malam. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa terdapat gejala-gejala

burnout yang dialami oleh perawat RS. Banyumanik Semarang.

Burnout yang terjadi pada perawat disebabkan karena adanya
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perubahan kondisi psikologis akibat reaksi dari situasi kerja yang

berlebihan, berupa kelelahan secara fisik, emosional dan mental

(Sujipto dalam Sulistyowati, 2001, h.163).

Sarafino (dalam Sulistyowati, 2007, h.163) berpendapat bahwa

proses kognitif adalah proses mental dalam menilai stresor atau sumber

stres serta kemampuan menilai dirinya untuk mengatasi stres, salah satu

cara untuk menilai kemampuan diri yaitu self efficacy. Self efficacy

merupakan kemampuan untuk menyadari, menerima, dan

mempertanggung jawabkan semua potensi, keterampilan, atau keahlian

secara tepat (Husamah, 2015, h.92). Self efficacy bersifat subjektif

karena menekankan pada keyakinan individu terhadap kemampuan

yang dimiliki, dan penilaian ini tidak dapat disamakan pada setiap

situasi (Sulistyowati, 2007, h.163). Seseorang yang mempunyai self

efficacy tinggi, ketika menghadapi situasi yang menekan akan berusaha

lebih aktif dan lebih berani menetapkan target/tujuan yang dicapai

daripada seseorang dengan self efficacy rendah (Bandura dalam

Sulistyowati, 2007, h.163)

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2007, h.165)

menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara burnout

dengan self efficacy pada perawat. Seorang perawat yang memiliki self

efficacy tinggi akan lebih aktif untuk berusaha mengendalikan atau

mengatasi suatu keadaan yang menekan dibandingkan dengan perawat

yang self efficacynya rendah.

Seseorang yang memiliki self efficacy tinggi akan lebih berusaha

untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan sehingga mampu
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beradaptasi dengan berbagai tantangan dalam pekerjaan termasuk

burnout yang dialaminya, seorang perawat memiliki keyakinan bahwa

dirinya mampu untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan yang diberikan

oleh pihak rumah sakit, pasien, dan keluarga pasien, maka mereka akan

berjuang untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut sampai

berhasil mencapai target yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas maka muncul pertanyaan peneliti apakah

ada hubungan antara self efficacy dengan burnout pada perawat?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan peneliti melakukan penelitian

ini adalah untuk mengetahui hubungan antara self efficacy dengan

burnout pada perawat.

C. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap

perkembangan ilmu pengetahuan bidang psikologi khususnya

psikologi kepribadian dan psikologi industri organisasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan

memberi manfaat bagi pihak rumah sakit mengenai ada tidaknya

pengaruh self efficacy dengan burnout pada perawat, sehingga dapat
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menjadi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan burnout pada

perawat yang berkaitan dengan self efficacy.


