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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Rumah sakit merupakan institusi yang menyediakan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan meliputi rawat inap, rawat 

jalan, dan gawat darurat. Tenaga medis dan non-medis menjadi sumber daya 

manusia yang menjalankan fungsi operasional rumah sakit serta menjadi unsur 

pendukung pelayanan kesehatan (Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009). 

Selain dokter, perawat juga merupakan salah satu tenaga medis yang berperan 

penting dalam melayani pasien secara langsung dan terus menerus. Undang-

Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perawat adalah 

seseorang yang memiliki kemampuan serta kewenangan dalam melakukan 

tindakan keperawatan. Keperawatan sendiri diartikan sebagai suatu tindakan 

pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat 

dalam kondisi sakit ataupun sehat. 

Saat melakukan tindakan keperawatan, keselamatan pasien tentu 

menjadi hal utama bagi perawat. Setiap tindakan medis yang dibuat 

mengandung risiko bagi pasien. Menurut Cahyono (2015) kesalahan dalam 

tindakan medis yang dilakukan dapat mengakibatkan cedera pada pasien, 

berupa Near Miss (Kejadian Nyaris Cedera/KNC) atau Adverse Event (Kejadian 

Tidak Diharapkan/KTD). Keputusan akan tindakan apa yang akan diambil 

perawat harus dilakukan dengan cepat dan tepat, di mana dari keputusan yang 

dibuat diketahui memiliki dampak yang penting bagi kondisi pasien (Thompson, 

Cullum, Mccaughan, Sheldon, & Raynor, 2004). 
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Pada perawat yang menangani pasien dengan kondisi kritis tentu akan 

membuat beberapa keputusan dengan cepat. Perawat juga harus menggunakan 

peralatan medis yang sangat kompleks dengan teknologi yang tinggi dalam 

waktu yang singkat untuk memberikan perawatan khusus. Kemampuan dalam 

membuat keputusan sangat diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan 

efektivitas dari perawatan (Bakalis & Watson, 2005). Perawat harus siap 

menentukan keputusan apa yang akan diambil saat menghadapi pasien dengan 

berbagai kondisi yang ada. Kemampuan bereaksi secara fleksibel pada berbagai 

perubahan yang terjadi ini merupakan salah satu fungsi dari working memory 

(Berti & Schröger, 2003). 

Kemampuan mengambil keputusan terhadap pasien sudah menjadi 

bagian dari tugas perawat. Dalam mengambil keputusan, working memory 

menjadi proses kognitif yang mendasar. Working memory merupakan dasar yang 

mendukung perilaku individu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Secara 

selektif,memori menyimpan semua informasi penting dari waktu ke waktu. 

Informasi yang telah disimpan dalam working memory ini digunakan individu 

dalam membuat keputusan (Pearson, Raškevičius, Bays, Pertzov, & Husain, 

2014). Pemrosesan sederhana pada otak juga berhubungan secara langsung 

dengan perilaku (Posner & Digirolamo, 2000). 

Working Memory adalah bagian dari sistem memori manusia dengan 

kapasitas terbatas yang mengkombinasikan penyimpanan sementara dan 

memanipulasi informasi dalam pemrosesan kognitif. Istilah working memory 

merupakan konsep baru dari short term memory, dimana working memory 

memiliki kerangka kerja yang lebih kompleks. Kemampuan working memory 

bekerja dalam tugas kognitif yang kompleks seperti membuat pertimbangan, 
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pemahaman, dan tipe pembelajaran tertentu. Working memory termasuk sebagai 

executive control dalam penyimpanan jangka pendek yang memisahkan antara 

informasi auditory-verbal dan visuo-spatial (Baddeley & Hitch, 2010). 

Menurut Baddeley (2001) working memory terdiri dari tiga komponen, 

yaitu: central executive, fonological loop, dan visuospatial sketchpad. Central 

executive berfungsi memfokuskan perhatian pada tugas tertentu dan mencegah 

gangguan dari tugas lain, mengendalikan pembagian perhatian, serta 

memprioritaskan tugas utama. Fonological loop berfungsi menyimpan informasi 

verbal yang diterima di working memory. Sedangkan visuospatial sketchpad 

berfungsi dalam menjaga informasi visual dan spasial yang diterima dalam waktu 

terbatas. 

Fungsi kognitif menjadi suatu hal yang memiliki keterkaitan erat dengan 

kesalahan preventif, kesalahan intersepsi, dan kesalahan dalam penilaian pada 

perawat. Perawat yang dilaporkan mengalami burnout dalam kerja, hanya 

memiliki tingkat keamanan 20% dari semua peristiwa. Tingginya stres akibat 

burnout sangat berkaitan dengan konsentrasi, proses informasi, pembuatan 

keputusan, dan perilaku kerja. Salah satu bagian kognitif tersebut adalah working 

memory yang memiliki tugas utama dalam pembuatan keputusan (Elfering, 

Grebner, & Dudan, 2011).  

Peneliti juga melakukan wawancara singkat dengan pihak rumah sakit 

yang menjelaskan bahwa kesalahan yang mungkin terjadi oleh perawat adalah 

dalam pemberian obat dikarenakan banyaknya jumlah obat yang harus beredar 

serta metode pemberian yang bervariasi. Perawat harus benar dalam membaca 

label obat dan menghitung dosisnya. Perawat juga terkadang mengabaikan 
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keluhan pasien, sehingga tindakan yang diberikan menjadi kurang tepat dengan 

yang dialami pasien.  

Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 30 mengungkapkan 

bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di 

bidang upaya kesehatan perorangan, perawat memiliki kewenangan antara lain 

melakukan pengkajian keperawatan secara holistik, menetapkan diagnosis 

keperawatan, merencanakan tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan 

keperawatan, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan, melakukan rujukan, 

memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi, 

memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter, 

melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, serta melakukan 

penatalaksanaan pemberian obat pada pasien sesuai dengan resep tenaga 

medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Oleh karena beberapa 

keputusan yang dapat dibuat perawat, working memory perawat menjadi fungsi 

kognitif yang harus diutamakan dalam memberikan pelayanan kepada pasien.  

Kemampuan working memory juga sangat penting karena menyangkut 

kemampuan perawat dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya. Selain 

berpengaruh terhadap bagaimana  keputusan yang akan dibuat oleh perawat, 

kemampuan ini juga diperlukan perawat dalam menyusun strategi yang akan 

dilakukan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Selain itu, kemampuan working 

memory juga berdampak pada kemampuan perawat melakukan banyak tugas 

dalam waktu yang bersamaan (Lerik, 2016). Lingkungan kerja dan tugas-tugas 

pekerjaan yang tidak dapat diprediksi membuat kemampuan working memory 

yang baik semakin dibutuhkan. Dengan fungsi working memory yang baik tentu 

akan memberikan kinerja dan pelayanan yang baik pula bagi pasien. 
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Pekerjaan sebagai perawat dalam kenyataannya tidak hanya berurusan 

dengan tindakan atau keputusan apa yang akan dibuat untuk pasien saja. 

Terkadang perawat juga harus berurusan dengan keluarga pasien, rekan pasien, 

teman kerja sesama perawat, dan dokter. Tugas-tugas perawat yang cenderung 

monoton dan rutin pun dapat menjadi stresor bagi perawat, belum lagi perawat 

terkadang harus menghadapi sikap emosional pasien atau keluarga (Surya & 

Adiputra, 2017). Menurut Munandar (2001) beban kerja seorang perawat dapat 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Perawat harus siap menghadapi banyak pasien 

dengan kondisi kesehatan yang berbeda. Jam kerja yang melebihi waktu kerja 

juga sering kali menjadi beban bagi perawat, dimana perawat harus melakukan 

pemantauan dan tindakan terus menerus terhadap pasien. Tidak seimbangnya 

antara jumlah perawat dengan jumlah pasien yang dirawat juga menambah 

beban perawat dalam bekerja. Selain itu, perawat juga harus bersedia menjaga 

kebersihan pasien baik memandikan ataupun membersihkan kotorannya. 

Stres secara psikologis pada perawat dapat dialami selama proses 

pembuatan keputusan terhadap pasien, di mana keputusan yang dibuat 

berkaitan dengan keselamatan nyawa pasien. Baik stres secara psikologis 

maupun fisik yang berkepanjangan diketahui dapat berdampak pada struktur dan 

proses otak, terutama pada bagian hipokampus dan prefrontal korteks. Efek dari 

hormon stres yang berkepanjangan juga dapat mengganggu memori dan aspek 

dari working memory (Öhman, Nordin, Bergdahl, Birgander, & Neely, 2007). 

Tugas dan tantangan yang dihadapi seorang perawat pun menjadi tidak 

dapat diprediksi. Baik peran dan tanggung jawab yang diberikan dalam 

pekerjaan, keduanya dapat mempengaruhi stres pada perawat. Terlebih apabila 

hal tersebut terjadi secara berlebihan dan berkepanjangan akan mendorong 
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perawat rentan mengalami burnout (Swasti, Ekowati, & Rahmawati, 2017). 

Maslach dan Leiter (2016) juga menjelaskan bahwa pekerjaan pelayanan publik 

khususnya pelayanan kesehatan memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami 

burnout. 

Baru-baru ini, model burnout telah didasarkan pada teori tentang stres 

kerja. Model ini juga merupakan suatu model transaksional yang meliputi tiga 

tahapan. Pertama, individu mengalami stres akibat ketidakseimbangan antara 

tuntutan kerja dan kemampuannya. Kedua, individu mengalami ketegangan 

akibat respon kelelahan emosional dan kecemasan yang dirasakan. Ketiga, 

individu melakukan coping dengan mengubah sikap dan perilaku yang 

menunjukkan sinisme (Maslach & Leiter, 2016). Perilaku yang dimunculkan ini 

tentu berpengaruh terhadap bagaimana perawat memberikan pelayanan 

terhadap pasien, di mana pelayanan yang diberikan perawat berpengaruh 

terhadap kualitas rumah sakit itu sendiri. 

Penelitian yang dilakukan Deligkaris, Panagopoulou, Montgomery, dan 

Masoura (2014) juga menyebutkan bahwa burnout berpengaruh terhadap 

penurunan pada tiga fungsi utama kognitif, yaitu: executive function, attention, 

dan memory. Salah satu bagian memory yang terpengaruh adalah working 

memory. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Jonsdottir dkk (2017) dengan 

hasil bahwa gangguan pada working memory dialami oleh individu yang 

mengalami burnout. 

Perawat yang mengalami burnout memberikan dampak negatif pada 

individu, organisasi, dan pasien. Gejala burnout pada perawat ditunjukkan 

dengan gambaran diri yang negatif, perilaku negatif terhadap pekerjaan, dan 

kurangnya komunikasi dengan pasien selama pelayanan. Hal ini pun dapat 
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berdampak pada menurunnya kualitas dan pelayanan kesehatan rumah sakit. 

Kepuasan pasien terhadap sistem pelayanan kesehatan juga  menurun, di mana 

perawat yang banyak berkontribusi terhadap kesehatan pasien justru bersikap 

tidak sesuai (Amiri dkk, 2016). Shanafelt, Bradley, Wipf, dan Back (2002) juga 

menyebutkan bahwa burnout dapat menyebabkan kelalaian dan malpraktik, 

sehingga menyebabkan tidak optimalnya pelayanan dan sikap perawat. Misalnya 

saja, perawat melepaskan tugasnya karena kesibukan, tidak menjelaskan pilihan 

perawatan, tidak menjawab pertanyaan pasien dengan jelas, dan melaporkan 

kesalahan pengobatan yang tidak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau 

pelatihan. 

 Maslach dan Leiter (2016) menyatakan bahwa burnout adalah suatu 

sindrom psikologis yang muncul sebagai respon terhadap stres berkepanjangan 

dalam pekerjaan. Terdapat tiga dimensi dari burnout yaitu kelelahan yang luar 

biasa, perasaan sinisme, dan berusaha menghindari pekerjaan sehingga 

berdampak pada menurunnya prestasi di tempat kerja. Kelelahan yang dialami 

digambarkan dengan hilangnya energi, kehabisan tenaga, dan keletihan. 

Perasaan sinisme awalnya disebut depersonalisasi, dimensi ini digambarkan 

sikap negatif atau tidak pantas terhadap klien, lekas marah, kehilangan 

idealisme, dan penarikan diri dari lingkungan kerja. Pada dimensi berkurangnya 

pencapaian prestasi pribadi, ditunjukkan dengan penurunan produktivitas atau 

kemampuan, moral yang rendah, dan ketidakmampuan untuk mengatasi 

permasalahannya. 

Beberapa hal yang dapat muncul akibat burnout adalah reaksi negatif 

seperti menarik diri dari pekerjaan, ketidakpuasan kerja, komitmen organisasi 

yang rendah, tingginya ketidakhadiran, berniat untuk meninggalkan pekerjaan, 
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dan tingginya turnover. Selain itu burnout dapat membuat produktivitas yang 

rendah dan kualitas kerja yang buruk (Maslach & Leiter, 2016). Masalah 

kesehatan fisik dan psikologis juga sering dirasakan pada tingkat burnout yang 

tinggi. Beberapa hal yang sering dikeluhkan diantaranya kecemasan, depresi, 

gangguan tidur, penurunan memori, dan sakit pada bagian leher (Peterson dalam 

Bakker & Costa, 2014).  

 Burnout di Indonesia masih menjadi suatu hal yang belum mendapat 

perhatian khusus. Dibuktikan dengan belum adanya data yang menjelaskan 

tingkat burnout di Indonesia. Terkhusus penelitian terkait hubungan burnout 

dengan working memory. Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh 

Ramdan dan Fadly (2016) menunjukkan lebih dari setengah (56%) perawat 

rumah sakit di Samarinda mengalami burnout. Beberapa survei dan penelitian 

yang ditemui juga masih banyak membahas tingkat stres kerja. Salah satu survei 

menunjukkan bahwa 64 persen pekerja di Indonesia mengalami peningkatan 

stres dibanding tahun sebelumnya. Dengan tingkat stres yang terus meningkat 

tentu hal ini membuat karyawan juga semakin dekat dengan burnout (Ramadian, 

2012). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih 

dalam mengenai burnout, di mana perawat yang mengalami burnout dapat 

berpengaruh pada tidak optimalnya kemampuan working memory yang 

dibutuhkan perawat untuk menunjang tugas pekerjaannya. Sedangkan setiap 

tahunnya, dunia kerja yang semakin berkembang tentu memberi dampak yang 

berbeda bagi para pekerja. Pada rumah sakit sendiri tentu akan mengalami 

perkembangan baik dari segi mutu dan pelayanan kesehatan yang diberikan 

salah satunya dari perawat. Hal ini pun menjadi satu alasan mengapa burnout 
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dirasa perlu untuk dikaji lebih lanjut. Maka pada penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui apakah ada hubungan antara burnout dengan working memory pada 

perawat? 

1.02. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara burnout dengan working memory pada perawat. 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat menjadi 

sumbangan bagi pengembangan Ilmu Psikologi, terkhusus dalam bidang 

Psikologi Industri dan Organisasi terkait burnout pada perawat. 

1.03.02. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada rumah sakit 

dan perawat mengenai ada atau tidaknya hubungan antara burnout dengan 

working memory, sehingga diharapkan rumah sakit dapat mempertimbangkan 

upaya-upaya mencegah dan mengurangi burnout pada perawat. 

 


