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COVID-19 

 
Bulan Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa dunia sedang 

menghadapi suatu pandemi yang disebut dengan Corona Virus Infectious 

Disease 2019 atau COVID-19 (Li et al., 2020). Menurut yang disampaikan 

WHO, pandemi COVID19 dianggap berbahaya karena jumlah kasus yang sangat 

banyak serta tingkat kematian yang cukup tinggi. Hingga bulan Oktober 2020,  

jumlah kasus positif COVID-19 di seluruh dunia telah mencapai 37 juta kasus 

dengan kematian mencapai 1 juta orang (WHO, 2020). 

COVID-19 disebabkan oleh virus SARSCov-2 yang merupakan salah 

satu anggota dari keluarga Virus Corona yang juga menyebabkan pandemi SARS 

dan MERS. Namun demikian, SARS-Cov-2 cenderung lebih menular 

dibandingkan SARS dan MERS. COVID-19 merupakan penyakit pernafasan 

yang berskala ringan hingga berat. Gejala umum COVID-19 adalah demam, 

batuk, nyeri tulang, dan sesak nafas (Li et al., 2020; Liu et al., 2020; Sun et al.,  

2020). Bagaimanapun, pasien dengan infeksi ringan mayoritas mengungkapkan 

kehilangan indera perasa dan penciuman (Vaira et al., 2020). COVID-19 dengan 

gejala ringan ini lah yang membuat sebagian besar kasus positif COVID-19 tidak 

dilaporkan, sehingga kemungkinan angka aktual infeksi COVID-19 lebih tinggi 

(Noh & Danuser, 2021). Selain itu, tingkat penularan yang cukup tinggi juga  

menjadikan jumlah infeksi tanpa gejala yang tidak tercatat menjadi semakin 

besar (dalam Satyakti, 2020 yang dikutip oleh Singh dan Chaubey, 2021). 

Kasus pertama COVID-19 di indonesia terjadi pada bulan Maret 2020 di 

Kota Depok, Jawa Barat. Lebih lanjut, kemudian COVID-19 tersebar dengan 



 

 

 
 

cepat hingga dalam kurun waktu satu bulan, jumlah yang terinfeksi COVID19 

hingga lebih dari 1.500 kasus, dengan jumlah kematian memperoleh 139 orang. 

Hingga akhir bulan Maret 2021, terkonfirmasi bahwa jumlah kasus COVID-19 

di Indonesia memdapatkan lebih dari 1,3 juta orang dengan jumlah kematian 

lebih dari 40 ribu orang (COVID-19.go.id, 2021). Dengan kuantitas tersebut, 

membuat Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara dengan kasus 

positif COVID-19 terbanyak (WHO, 2020). 

 

 
PERAWAT 

 
Perawat adalah orang yang mengasuh dan merawat orang lain yang 

mengalami masalah kesehatan. Perawat merupakan tenaga profesional yang 

mempunyai kemampuan, tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan 

atau memberikan perawatan kepada pasien yang mengalami masalah kesehatan 

(Rifiani dan Hartanti, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ranika, (2016), menemukan bahwa 

secara keseluruhan variabel pelayanan yang diberikan oleh perawat merupakan 

variabel yang sangat memberikan dampak atas pencapaian kepuasan pasien 

dibandingkan dengan variabel pelayanan staf, proses admisi, pelayanan dokter, 

dan ruangan. Perawat adalah suatu profesi yang mengkhususkan pada upaya 

penanganan dan perawatan pasien. Fungsi perawat yaitu sebagai pemberi asuhan 

keperawatan hingga pendidikan kesehatan kepada pasien, pada saat sakit maupun 

sehat, yang bertujuan meningkatkan ketentraman secara maksimal. 



 

 

 
 

TUGAS DAN PERAN PERAWAT 

 
Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan oleh individu sesuai 

dengan kedudukan sosialnya dan jika seorang tersebut adalah perawat, maka 

peran yang harus dilaksanakan harus sesuai dengan lingkup kewenangan perawat 

(Asmadi, 2008). Perawat memiliki peran sebagai pemberi asuhan, pembicara  

yang baik, pendidik, advokat klien, penasehat, agen pengubah, pemimpin, 

manajer, manajer kasus, konsumen penelitian, serta perluasan peran karier 

(Kozier, dkk 2010). 

Perawat harus memiliki pengetahuan dan pemahaman akan tugas dan 

perannya hingga dapat menunjukkan sikap positif dalam mengerjakan perannya 

dan sesuai dengan kewenangan. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia 

atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, 

hidung, telinga dan sebagainya) (Notoatmojo, 2012). 

Perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan profesional memiliki peran 

sebagai pemberi asuhan,pendidik, advokat klien, konselor, agen pengubah, 

pemimpin, manajer, manajer kasus, serta peneliti dan pengembang praktik 

keperawatan (Gangadharan, Narwal, & Gangadharan, 2017; Pasthikarini, 

Wahyuningsih, dan Richard, 2018). 

Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan di puskesmas yang mana 

harus menjalankan kewajiban sesuai dengan peran dan fungsinya. Menurut 

Kementerian Kesehatan Indonesia menegaskan terdapat 12 aspek peran perawat 

yang bekerja di puskesmas dan enam diantaranya adalah peran wajib yang 

dijalankan perawat puskesmas tergolong pemberi asuhan keperawatan, penemu 

kasus, pendidik kesehatan, koordinator dan kolaborator, konselor dan sebagai 

panutan (Depkes, 2004). 



 

 

 
 

MUTU LAYANAN PERAWAT 

 
Perawat adalah seorang profesional yang mempunyai kemampuan, 

tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan 

pada berbagai jenjang pelayanan keperawatan. Untuk memenuhi kebutuhan 

kepuasan pasien pada saat di rumah sakit dihauskan tenaga kesehatan yang  

mempunyai pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) yang tinggi 

kemudian mempunyai sikap profesional (attitude) dan dapat membantu 

pembangunan kesehatan. Pelayanan yang diberikan oleh perawat akan 

berkualitas dan dapat mendapatkan kepuasan pada pasien sebagai penerima 

pelayanan maupun perawat sebagai pemberi pelayanan itu sendiri (Hamid,2000). 

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa kualitas suatu pelayanan kesehatan 

sesungguhnya ditetapkan oleh mutu pelayanan keperawatan serta peran perawat 

berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor: 94/Kep/M.PAN/II/2001 BAB II pasal 4, yang menyatakan bahwa tugas 

utama perawat merupakan memberikan pelayanan keperawatan berisi asuhan 

keperawatan atau kesehatan terhadap individu, keluarga, setiap golongan dan 

masyarakat. Yang mana berusaha untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan 

penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan dan pembinaan peran serta 

masyarakat dalam bentuk kemandirian, dibidang keperawatan atau kesehatan, 

yang menjadi salah satu faktor penentu figur sebuah institusi pelayanan 

kesehatan dalam pandangan masyarakat serta menunjukkan pelayanan 

keperawatan secara profesional. Sedangkan dalammelahirkan seorang perawat  

yang profesional diperlukan kemampuan dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang berkualitas (Nurrachamah,2001). 

Interaksi yang intens antara perawat dengan pasien menghasilkan 

pelayanan keperawatan ini menjadi indikator dari bermutu atau tidaknya 

pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit khususnya di ruang rawat inap 



 

 

 
 

(Noor, 2001). Perawat merupakan salah satu penggerak mutu dan kualitas 

layanan di rumah sakit yang diwujudkan melalui pelayanan prima (Suherni,  

2014). 

MOTIVASI KERJA PERAWAT 

 
Mangkunegara (2011), mengemukakan bahwa motif adalah 

kecenderungan untuk beraktivitas, dimulai dari dorongan dalam diri (drive) dan 

diakhiri dengan penyesuaian diri. Menurut Hasibuan (2003) yang dikutip 

Soekidjo (2008) mengemukakan bahwa: Motivasi di dalam suatu organisasi 

mempunyai maksud dan tujuan yang sangat luas antara lain: a. Meningkatkan 

gairah dan semangat kerja pegawai. b. Meningkatkan kepuasan kerja karyawan, 

yang akhirnya meningkatkan kinerjanya. c. Meningkatkan daya cipta karyawan. 

d. Meningkatkan loyalitasdan integritas karyawan. e. Meningkatkan kedisiplinan 

karyawan. 

Motivasi juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk 

meningkatkan kegairahan kerja perawat. Perawat yang memiliki motivasi rendah 

cenderung memiliki kinerja yang rendah pula. Sebaliknya perawat yang memiliki 

motivasi tinggi akan memiliki kinerja yang baik. Motivasi kerja sangat 

mempengaruhi kinerja dalam organisasi. Kinerja perawat yang kurang baik juga 

akan berdampak pada produktivitas rumah sakit, sehingga organisasi perlu 

memberi perhatian kepada berbagai macam kebutuhan pegawainya dalam rangka 

meningkatkan motivasi dalam bekerja untuk meningkatkan kinerja pegawainya. 

Herzberg dalam Lestari (2015) mengemukakan bahwa motivasi terbagi 

menjadi dua jenis, yang pertama yaitu hygiene atau faktor ekstrinsik yaitu 

dorongan yang berasal dariluar individu tetapi ikut berimbas pada pekerjaan yang 

dihasilkan oleh individu tersebut. Yang kedua ialah motivators atau faktor intrinsik 

yaitu hasrat untuk melakukan pekerjaan atau perilaku yang berasal dari dalam 

diri sendiri yang juga berdampak pada kualitas pekerjaan yang dikerjakan. 



 

 

 
 

Herzberg juga menjelaskan bahwa dalam faktor hygiene, yang mana terdapat  

enam parameter yaitu kompensasi, kondisi keja, kebijakam dan administrasi 

perusahaan, hubungan antar pibadi,supervisi, dan keamanan kerja, sementara itu 

dalam faktor motivators terdapat lima parameter yaitu prestasi, pengakuan, 

pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan pengembangan potensi individu 

(Lestari, 2015). 

KELELAHAN KERJA PERAWAT 

 
Salah satu permasalahan yang sering muncul di suatu rumah sakit adalah 

beban kerja perawat yang tidak seimbang yang dapat menyebabkan terjadinya 

kelelahan kerja pada tenaga kerja perawat. Walaupun seringkali manajer sulit  

untuk mengetahui kualitas beban kerja tersebut karena lebih mendasarkan pada 

keluhan yang bersifat subyektif (Ilyas , 2004). 

Kelelahan kerja adalah keadaan dimana melemahnya tubuh untuk 

melakukan kegiatan, tidak termotivasi, dan kelelahan fisik untuk melakukan 

suatu pekerjaan. Setyawati (2010) mengatakan bahwa kelelahan kerja dapat  

terjadi dikarenakan oleh penumpukan asam laktat. Ketika sedang bekerja tubuh 

membutuhkan energi, energi tersebut diperoleh dari hasil pemecahan glikogen. 

Kelelahan adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi kekuatan 

dalam bekerja dan ketahanan tubuh pekerja. Kelelahan terdiri dari dua jenis yaitu 

kelelahan otot dan kelelahan umum. Kelelahan otot merupakan tremor atau 

terdapat getaran pada otot. Kelelahan umum ditandai dengan kemauan untuk 

bekerjanya berkurang yang sebabnya adalah persyaratan psikis. Penyebab 

kelelahan umum adalah monotoni, intensitas, lamanya tubuh bekerja secara 

mental dan fisik, serta keadaan lingkungan (Suma’mur, 2009). Jadi, Kelelahan  

kerja adalah aneka keadaan yang disertai penurunan kedayagunaan dan 

kegigihan dalam bekerja.



 

Tarwaka (2010) menmaparkan beberapa hal yang diakibatkan oleh 

kelelahan kerja yaitu: kurangnya motivasi kerja, unjuk kerja yang rendah, kualitas 

kerja menurun, sering melakukan kesalahan, kurangnya produktivitas, stress akibat 

kerja, penyakit akibat kerja, cedera, dan yang terakhir mengakibatkan kecelakaan 

kerja. Sedangkan menurut Setyawati (2010), bahwa dampak dari kelelahan kerja 

ialah menurunnya performa, badan terasa tidak nyaman, serta semangat kerja yang 

berkurang, dan menurunkan tingkat produktivitas kerja. 
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