
1 
 

BAB 1 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Rumah sakit merupakan suatu pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

yang tujuan utamanya untuk menyelenggarakan upaya rehabilitatif dan kuratif. 

Rumah sakit mempunyai fungsi sebagai upaya pelayanan kesehatan rujukan bagi 

masyakat (Depkes, 2012). Rumah sakit sebagai organisasi dalam pelayanan 

masyarakat dituntut agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan 

memuaskan bagi pasien. Mutu pelayanan kesehatan akan memengaruhi 

kepuasan pasien, hal ini didukung oleh hasil penelitian Andriani (2017) yang 

dilakukan di Pukesmas Tigo Baleh Bukittinggi menunjukkan bahwa dari 65 

responden yang mendapatkan mutu pelayanan tinggi dari Puskesmas, sebanyak 

38 orang memperoleh kepuasan dengan presentase 58,5%. Hasil tersebut 

membuktikan bahwa mutu pelayanan kesehatan yang tinggi akan berdampak 

pada kepuasan pasien. 

Mutu pelayanan rumah sakit dipengaruhi oleh sumber daya manusia 

(SDM) di dalam rumah sakit itu. Salah satu sumber daya manusia yang 

berpengaruh di rumah sakit selain dokter adalah perawat. Perawat memiliki 

peranan penting dalam rumah sakit lantaran perawat wajib memberikan pelayanan 

langsung pada pasien selama 24 jam. Perawat menjadi orang pertama yang akan 

melayani pasien ketika datang ke rumah sakit, sehingga perawat memegang 

peranan yang penting. Menurut Undang-undang  Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

keperawatan dijelaskan bahwa definisi perawat merupakan seorang yang sudah 

berhasil menempuh pendidikan tinggi keperawatan di dalam negeri maupun di luar 
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negeri yang dianggap oleh pemerintah selaras dengan ketetapan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Seorang perawat bekerja dengan sistem shift. Shift kerja terurai menjadi 

kerja pagi, siang serta malam. Hasil penelitian Sumarno, Asfian, dan Munandar 

(2016) menjelaskan bahwa tingkat stres tertinggi terjadi pada shift malam. 

Pendapat ini selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 

salah satu perawat yang bekerja pada Rumah Sakit X kota Semarang, narasumber 

mengatakan bahwa ketika mendapatkan jadwal shift malam dia merasa stres dan 

mudah sakit, dengan demikian shift kerja memengaruhi stres kerja (Sumarno, 

Asfian, & Munandar, 2016). 

Stres kerja yang berat memberikan dampak buruk pada pekerja, penelitian 

Nink (2015) menunjukkan hasil bahwa 8% pekerja atau sekitar 2,7 juta karyawan 

di Jerman mengalami kelelahan akibat stres kerja yang dirasakan selama 30hari 

bekerja. Stres kerja tersebut berdampak buruk bagi karyawan, tidak hanya di 

tempat kerja, akan tetapi berdampak bagi kehidupan pribadinya seperti 

memburuknya hubungan keluarga dan pertemanan. Stres kerja yang terjadi terus-

menerus dan tidak tertangani dengan baik dapat menimbulkan burnout (Pratiwi & 

Nurtjahjanri, 2018). 

Burnout merupakan sindrom psikologis yang timbul dalam waktu yang 

lama menanggapi stressor interpersonal kronis pada pekerjaan. Istilah burnout 

pertama kali di bawakan oleh psikolog sosial di Amerika yang sedang mempelajari 

emosi di tempat kerja bernama Freudenberger pada pertengahan 1970an. 

Freudenberger memperhatikan sukarelawan yang bekerja dengannya banyak 

yang mengalami kehilangan motivasi dan komitmen (Schaufeli, Maslach, & Marek, 

2017). Burnout juga didefinisikan sebagai respon yang terjadi terus menerus pada 
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emosi dan stressor interpersonal kronis pada perkerjaan, serta memiliki tiga 

dimensi yaitu kelelahan, sinisme serta kurangnya pencapaian diri dalam 

pekerjaan. Burnout dapat dampak buruk bagi kehidupan pribadi maupun sosial, 

mengalami penurunan kinerja bahkan berhenti dari pekerjaannya (Maslach, 

Schaufeli, & Leiter, 2001).  

Moss (1989) menjelaskan tiga gejala burnout. Gejala yang pertama yaitu 

kelelahan fisik. Gejala ini ditandai dengan individu merasa kehilangan energi, sakit 

kepala, punggung, ketengangan pada otot  leher maupun bahu, perubahan nafsu 

makan dan perubahan berat badan, serta sepanjang hari merasa lelah namun sulit 

tidur ketika malam. Gejala yang kedua merupakan kelelahan emosi, individu 

merasa depresi, tidak berdaya, putus asa bahkan hingga berniatan bunuh diri. 

Gejala yang terakhir yaitu kelehan mental yang ditandai dengan sikap negatif pada 

diri sendiri, pekerjaan serta orang lain.  

Begitu juga Pines dan Aronson (dalam Adnyaswari &Adnyani, 2017) 

menjelaskan ciri-ciri burnout yaitu lelah fisik seperti meriang, kepala terasa sakit, 

flu, sakit punggung, otot leher dan bahu tegang, rasa letih yang berlebihan, lalu 

yang kedua adalah lelah emosi yang dicirikan dengan sikap mudah tersingung, 

perasan sinis, bosan, mudah marah dan gelisah, sedih, putus asa, tak berdaya 

serta tertekan. Ciri yang ketiga adalah lelah mental seperti sikap negatif pada 

orang lain, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, merasa tidak berharga dan 

menghindar dari tanggungjawab. 

Burnout banyak dialami oleh layanan manusia, tenaga pendidikan serta 

perawat. Pekerjaan perawat yang selalu menempatkan kebutuhan orang lain 

terlebih dahulu dibandingkan kebutuhan diri sendiri membuat perawat berisiko 

mengalami stres (Maslach & Leiter, 2016). Penyebab burnout pada perawat 
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menurut Moss (1989) adalah perawat tidak mampu mematuhi standar individual 

praktek profesional karena peningkatan jam kerja, pekerjaan monoton, kasus 

pasien yang besar atau pelayanan perawat kurang maksimal karena pemotongan 

anggaran dan kekurangan staf, melihat darah atau kotoran lainnya, tekanan 

karena waktu untuk melakukan pekerjaan lebih singkat, kurangnya penghargaan 

dari pasien dan stres kerja yang diakibatkan karena perawat kurang menguasai 

kemajuan teknologi.  

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada salah satu perawat 

yang bekerja pada Rumah Sakit X kota Semarang menggambarkan beberapa 

tugas perawat seperti memberikan pertolongan pertama kepada pasien, menjadi 

mitra dokter, membantu pasien yang sedang sakit, serta perawat harus siap 

melayani pasien selama 24 jam. Perawat sering mengalami kelelahan kerja akibat 

banyaknya pasien yang harus ditangani. Menurut narasumber, dalam satu shift 

kerja perawat dapat menangani 15 hingga 20 pasien dengan jenis keluhan yang 

beragam baik keluhan ringan maupun berat. Selain jumlah pasien yang banyak, 

perawat juga sering mengalami perlakuan kurang menyenangkan dari pihak 

keluarga pasien seperti komplain dan menuntut agar pasien ditangani secepat 

mungkin sedangkan jumlah perawat tidak memadai. Bekerja sebagai perawat 

bukanlah hal yang mudah, banyaknya tuntutan kerja menyebabkan beban kerja 

semakin besar dan dapat menimbulkan burnout pada perawat (Triwijayanti, 

Dwiantoro, & Edi , 2016). 

Swasti, Eko, dan Rahmawat (2017) juga melakukan penelitian pada 200 

pekerja wanita di Kabupaten Banyumas ditinjau dari jenis pekerjaan menunjukkan 

hasil sebanyak 37 perawat mengalami burnout ringan dan 20 perawat mengalami 

burnout sedang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada 125 
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perawat di Rumah sakit Atma Husada menyatakan 56% perawat mengalami 

burnout dan dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, beban kerja, status kepegawian, 

kepemimpinan serta dukungan keluarga, hal ini membuktikan bahwa pekerjaan 

sebagai perawat berisiko mengalami burnout (Ramdan & Fadly, 2016). Burnout 

memiliki dampak seperti adanya keinginan untuk meninggalkan tempat kerja, 

rendahnya efektivitas di tempat kerja, menurunnya kepuasan kerja, motivasi kerja 

yang semakin menurun, komitmen terhadap pekerjaan dan organisasi semakin 

rendah, menurunnya produktivitas kerja dan terjadinya konflik pada rekan-rekan 

kerja (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). 

Burnout penting untuk ditanggulangi karena burnout akan berdampak 

terhadap kinerja seseorang, perawat yang mengalami burnout tingkat kinerjanya 

akan menurun. Hasil penelitian Marjore, Kalalo, dan Bidjuni (2018) menunjukkan 

bahwa dari 40 perawat dalam kondisi tidak lelah maka perawat masuk dalam 

kategori baik, artinya semakin tidak lelah maka kinerja perawat akan semakin baik, 

sebaliknya semakin burnout maka kinerja akan semakin menurun. Hal ini juga 

didukung oleh hasil penelitian Hera, Rasyidin dan Hasmin (2016) yang 

menunjukkan bahwa burnout berkaitan dengan kinerja perawat. Perawat yang 

mengalami burnout merasa kelelahan fisik, emosi lebih labil, sering sakit kepala, 

bosan dengan pekerjaan yang terasa sangat monoton dan terlalu banyak tuntutan, 

seringkali tidak disiplin, absen dari pekerjaannya bahkan ingin beralih profesi. 

Perawat yang mengalami burnout berdampak pada pelayanan pasien, 

Sahusilawane, Ranimpi, dan Desi (2017) menjelaskan bahwa seorang perawat 

sebagai tenaga pelayan kesehatan harusnya memiliki sikap yang optimis agar 

pasien merasa nyaman dan mampu mendorong pasien untuk berpikir positif dalam 

penyembuhan penyakit pasien namun perawat yang mengalami burnout akan 
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berperilaku sebaliknya. Menurut hasil penelitian Shamstalab, Akbari dan Mosavi 

(2014) faktor yang terkait dengan burnout ialah beban kerja, kemampuan 

metakognitif dan psychological well-being dalam individu. Psychological well-being 

merupakan  kemampuan seorang individu untuk menyeimbangkan berbagai 

pemikiran, situasi, emosi dalam memecahkan masalah dan merespon stres 

dengan cara yang sehat (Bradshaw & Hoelscher, 2007).  

Puspita dan Siswati (2018) juga mendefinisikan psychological well-being 

sebagai penilaian individu terhadap dirinya sendiri yang memiliki fungsi psikologi 

positif ditandai dengan penerimaan diri, relasi sosial yang positif, mempunyai 

tujuan hidup, pengembangan diri, penguasaan lingkungan dan otonomi. 

Psychological well-being yang rendah dianggap sebagai faktor penyebab 

terjadinya burnout karena psychological well-being yang rendah akan berakibat 

pada munculnya burnout yang ditandai dengan adanya penurunan harga diri, 

perasaan depresi, rasa cemas yang berlebihan, cepat marah dan  

ketidakberdayaan (Jones & Norman, 2010).  Pendapat tersebut juga didukung oleh 

hasil penelitian Burke, Koyuncu dan Fiksenbaum (2010) yang mengungkapkan 

bahwa burnout pada perawat berhubungan dengan psychological well-being 

perawat, di mana tingginya kelelahan kerja yang dialami oleh perawat merupakan 

akibat dari beban kerjanya dan kondisi psychological well-being yang rendah. 

Tingkat psychological well-being yang rendah akan berdampak negatif pada sikap 

kerja dan membuat produktifitas kerja menurun, sehingga menjadi halangan bagi 

perawat untuk memberikan pelayan yang memuaskan pasien, oleh sebab itu 

perawat perlu memiliki kondisi psychological well-being yang baik ketika bekerja 

sehingga pelayanan perawat menjadi maksimal dan memuaskan pasien. 

Psychological well-being yang baik ditandai dengan perawat merasa puas dengan 
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kehidupannya serta mempunyai hubungan yang dekat dengan orang lain. Perawat 

yang memiliki kondisi psychological well-being yang baik akan lebih produktif 

dalam beraktivitas, memiliki keinginan untuk dapat mengaktualisasikan 

kemampuan di tempat kerja dan menunjukkan kesehatan mental dan fisik yang 

baik (Gupta, Vohra, & Bhatnagar, 2010).  

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Fauzi Arizal pada tahun 

2018 mengenai  psychological well-being dan iklim organisasi dengan burnout 

pada perawat RSUD X Kabupaten Pati menujukkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan dan korelasi yang ditujukan adalah korelasi yang negatif sebesar -

0,338 dengan artian bahwa semakin tinggi psychological well-being maka semakin 

rendah burnout pada perawat dan sebaliknya. Pada penelitian ini, peneliti ingin 

mencoba untuk menjawab pertanyaan apakah ada keterkaitan psychological well-

being dengan burnout pada perawat di Rumah Sakit X. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai hubungan antara 

psychological well-being dengan burnout pada perawat. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik mengenai 

hubungan antara psychological well-being dengan burnout yang terjadi pada 

perawat. 
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1.3. Manfaat Penelitian 

1.3.1. Manfaat teoritis : 

Penelitian ini dapat memberi informasi dan menambah khasanah Ilmu 

Psikologi, khususnya dalam bidang Psikologi Industri mengenai psychological 

well-being terhadap burnout yang terjadi pada perawat. 

1.3.2. Manfaat praktis : 

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi individu yang mempunyai 

ketertarikan mengenai psychological well-being terhadap burnout pada perawat.  


