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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Lebih dari 35 tahun yang lalu burnout menjadi isu yang 

menarik ketika para peneliti Maslach dan Freudenberger mulai 

menulis  tentang fenomena yang terus-menerus tidak diakui 

(Maslach, Leiter dan Jackson, 2011). Burnout ditafsirkan menjadi 

fenomena yang sering terjadi diantara para pekerja profesional yang 

bekerja dengan orang lain (Maslach dalam Taris dkk, 1999). Para 

staff profesional dalam lembaga pelayanan yang berhubungan 

dengan manusia wajib memberikan sebagian besar dari waktunya 

untuk terlibat secara intensive dengan orang lain. Masalah utama 

yang sering dikeluhkan oleh klien adalah masalah psikologi, sosial 

dan fisik. Solusi untuk masalah ini kadang tidak mudah diberikan. 

Hal ini dapat menyebabkan frustasi. Untuk para pekerja profesional 

yang bekerja secara terus menerus dengan keadaan seperti ini 

dapat menyebabkan terkurasnya emosi dan menjadi penyebab 

munculnya burnout (Maslach dan Jackson, 1981). 

Salah satu yang menjadi lembaga profesional adalah rumah 

sakit. Rumah sakit merupakan suatu badan usaha yang 

menyediakan pemondokan dan yang memberikan jasa pelayanan 

medis jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan 

observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang 
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yang menderita sakit, terluka dan untuk mereka yang melahirkan 

(WHO). Menurut undang-undang No. 44 Tahun 2009, rumah sakit 

merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Suhaemi, 

2002). 

Secara umum pelayanan rumah sakit terdiri dari pelayanan 

rawat inap dan rawat jalan. Unit rawat inap merupakan salah satu 

bagian pelayanan klinis yang melayani pasien karena keadaannya 

yang harus dirawat satu hari atau lebih. Pelayanan di ruang rawat 

inap merupakan pelayanan medis yang utama di rumah sakit dan 

merupakan tempat untuk interaksi antara pasien dan pihak-pihak 

yang ada dalam rumah sakit dan berlangsung dalam waktu lama 

(Maryanti, 2011). Pada rumah sakit terdapat berbagai macam 

spesifikasi unit rawat inap tergantung manegemen rumah sakit, ada 

yang terbagi berdasarkan kelas-kelas tertentu misalnya kelas 1, 2, 3 

dan ruangan VIP (Rihulay, 2012). Selain Unit rawat Inap salah satu 

yang menjadi pusat pelayanan adalah Unit rawat jalan, pelayanan di 

Unit rawat jalan meliputi berbagai pengobatan spesialis, tes 

diagnostik yang tidak memerlukan rawat inap. Dalam pelayanan 

rawat jalan frekuensi pertemuan antara perawat dan pasien lebih 

singkat jika dibandingkan dengan perawat yang bertugas diruang 

rawat inap (Wasetya, 2012).  
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Perawat merupakan salah satu sumber daya manusia yang 

bekerja dalam lingkungan rumah sakit. Perawat adalah profesi yang 

sifat pekerjaannya selalu berada dalam situasi yang menyangkut 

hubungan antara manusia, terjadi proses interaksi serta saling 

memengaruhi dan dapat memberikan dampak terhadap tiap-tiap 

individu yang bersangkutan (Suhaemi, 2002). Perawat juga dapat 

dikatakan orang yang telah dipersiapkan melalui pendidikan untuk 

turut serta merawat dan menyembuhkan orang yang sakit, usaha 

rehabilitasi, pencegahan penyakit, yang dilaksanakannya sendiri 

atau dibawah pengawasan dan supervisi dokter atau suster kepala 

(Gunarsah, 2012). 

Selain defenisi mengenai perawat, ada juga defenisi 

mengenai keperawatan sebagai contoh yang dikemukan oleh 

Handerson (1985) mendefenisikan keperawatan sebagai berikut: 

fungsi unik dari perawat adalah membantu individu, sakit atau sehat, 

dalam melakukan segala aktifitasnya untuk mencapai kesehatan 

atau kesembuhan atau untuk meninggal dunia dengan tenang yang 

dapat ia lakukan sendiri tanpa bantuan apabila cukup kekuatan, 

harapan atau pengetahuan. Perawat juga berfungsi untuk membantu 

hal-hal ini dalam upaya mencapai kemandirian secepat mungkin. 

Sedangkan menurut lokokarya keperawatan nasional 1983, 

keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang 

merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang 
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didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan 

bio-psiko-sosio spiritual yang komprehensif serta ditujukan kepada 

individu keluarga dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang 

mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. keperawatan 

merupakan profesi bukan sekedar pekerjaan atau vokasi (Priharjo, 

1995). 

Kualitas layanan kesehatan yang bermutu dapat dilihat 

berdasarkan peran seorang perawat dalam memberikan layanan 

asuhan keperawatan. Seperti yang dikemukakan oleh Florance 

Nightingale (dalam Priharjo, 1995) menyatakan bahwa peran 

perawat adalah menjaga pasien, mempertahankan kondisi 

terbaiknya terhadap masalah kesehatan yang menimpanya. Ketika 

perawat memasuki lingkungan kerjanya ia harus mampu melupakan 

masalah yang terjadi dalam kehidupan pribadi, harus tanggap, siap 

sedia dan peduli pada kebutuhan pasiennya (Susanto, 2010). Salah 

satu contohnya adalah perawat yang bekerja dibagian Unit Rawat 

Inap dan Unit Rawat jalan. 

Tuntutan tugas yang berat bagi seorang perawat ini dapat 

menimbulkan stres kerja pada seorang perawat, tugas antara 

perawat rawat inap dan rawat jalan yang berbeda kemungkinan 

besar dapat menimbulkan stres (Maryanti, 2011). Menurut Sarafino 

(2002) stres merupakan keadaan ketika lingkungan menuntut 

individu untuk mersakan adanya kesenjangan antara tuntutan 
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lingkungan dengan sumberdaya yang bersifat biologis, psikologis 

atau sosial. 

Menurut Sarafino (2002) stres dapat terjadi kapan saja dan 

bersumber dari mana saja, yaitu bisa bersumber dari setiap aspek 

dalam kehidupan manusia. Stimulus yang dapat menimbulkan stres 

dapat berupa lingkungan, perubahan fisik, atau sosial yang disebut 

sebagai stresor atau sumber stres. Sedangkan dalam kehidupan 

sehari-hari sumber stres adalah sebagai beriktu; faktor diri sendiri, 

faktor keluarga, faktor pekerjaan dan lingkungan. Sumber stres ini 

akan dihayati berbeda-beda oleh perawat. Sedangkan menurut 

Losyk (2007) stres kerja adalah perasaan yang menekan atau 

merasa tertekan yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi 

pekerjaannya. 

Perawat rawat inap dan rawat jalan berpotensi mengalami 

stres atau tekanan karena tuntutan pekerjaan yang berhubungan 

dengan orang lain seperti memberikan pelayanan kesehatan pada 

pasien, memberikan pelayanan lain bagi kenyamanan dan 

keamanan pasien seperti penataan tempat tidur, melakukan tugas 

administrasi menyelenggarakan pendidikan keperawatan, 

melakukan berbagai penelitian atau riset dan berpartisipasi dalam 

pendidikan bagi para calon perawat (Sulistyowati, 2007). Jika 

keadaan seperti ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama 
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akan menyebabkan perawat mengalami kelelahan fisik, emosi dan 

mental dimana gejala ini di sebut gejala burnout . 

Meskipun jarang berakibat fatal, burnout dapat menganggu 

sehingga orang-orang kehilangan makna tujuan dasar dan 

penyelesaian pekerjaannya. Burnout berbeda dengan stres, burnout 

dapat menyebabkan orang-orang sebelumnya sangat berkomitmen 

pada pekerjaan menjadi kecewa serta kehilangan minat dan 

motivasi (Wayne, 2008). Bernadin (dalam Rosyid, 1996) 

menggambarkan burnout sebagai suatu keadaan yang 

mencerminkan reaksi emosional pada orang yang bekerja pada 

bidang pelayanan kemanusiaan dan bekerja erat dengan 

masyarakat. Sedangkan menurut Cherniss (dalam Mariyanti, 2011) 

burnout adalah penarikan diri secara psikologis dari pekerjaan yang 

dilakukan sebagai reaksi atas stres dan ketidakpuasan terhadap 

situasi kerja yang berlebihan atau berkepanjangan. Selain itu 

burnout dikaitkan dengan sikap negatif dalam lingkungan kerja, 

seperti peningkatan cuti sakit, pengunduran diri, penyalahgunaan 

alkohol, terjadi peningkatan konsumsi rokok dan kopi, masalah 

keluarga, sosial dan ekonomi, kecelakaan kerja, terjadi gangguan 

dalam kualitas pelayanan, penurunan moral dan sering pindah kerja 

(Galanakis dkk, 2009). 

Perawat yang bertugas diruang rawat inap sangat sering 

bertemu dengan pasien dengan berbagai macam karakter dan 
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penyakit yang diderita, semakin banyak pasien semakin beragam 

penyakit yang ditangani. Keluhan pasien mengenai penyakitnya 

secara terus menerus dapat menyebabkan perawat mengalami 

kelelahan (Makta, 2013). Tidak hanya dari sisi pasien perawat 

mengalami kelelahan emosi, fisik dan mental dari sisi keluarga 

pasien yang banyak melakukan komplain/menuntut, rekan kerja, 

profesi lain seperti dokter, dan lingkungan kerja (Sulistyowati, 2007). 

Pelayanan yang kompleks dan menyeluruh menuntut perawat untuk 

bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai pelayanan yang 

sesuai dengan kebutuhan pasien. Pada rawat jalan bertemu pasien 

hanya saat dilakukan pemeriksaan tetapi perawat akan lebih sering 

bertemu dengan dokter yang memeriksa pasien (Susanto, 2010). 

Tuntutan akan pelayanan yang memadai dari pasien dan lingkungan 

kerja akan menimbulkan stres dalam lingkungan kerja sehingga 

dapat mempengaruhi sikap seorang perawat (Rihulay, 2012). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka profesionalitas 

perawat sebagai pemberi layanan kesehatan benar-benar dituntut 

dalam rumah sakit. Dalam memenuhi kebutuhan pasien, perawat 

harus mampu mengesampingkan kebutuhan pribadi dan 

mengutamakan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan (Buheli, 

2010). Hal ini dialami oleh perawat di ruang rawat inap dan ruang 

rawat jalan. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang memadai 

dan profesional menjadi beban kerja bagi seorang perawat. Bukan 
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hanya pasien yang menjadi tanggung jawab perawat keluarga 

pasien pun menjadi tanggung jawab pelayanan perawat. Sehingga 

perawat diruang rawat inap dan rawat jalan memilik tugas yang 

sangat komplek dan menguras tenaga (Maharani dan Triyoga, 

2012). 

Labiib (2013) melakukan penelitian tentang Analisis 

Hubungan Dukungan Sosial Dari Rekan Kerja Dan Atasan Dengan 

Tingkat Burnout Pada Perawat Rumah Sakit Jiwa, jenis penelitian 

adalah kuantitatif, menggunakan dekskriptif korelatif, dengan 

pendekatan crosssectional. Jumlah sampel penelitian sebanyak 75 

responden. Pengambilan data dengan menggunakan kuisioner 

dengan 23 item. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara 

dukungan sosial dan tingkat burnout memiliki sifat berlawanan dalam 

koefisien korelasi atau dengan kata lain semakin tinggi dukungan 

sosial yang diperoleh maka tingkat burnout semakin rendah. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Maslach dan Pines 

(Galanakis dkk, 2009) dalam 2 peneltian empiris dituliskan pada 

beberapa perawat yang diteliti gejala dari kelelahan psikologi dan 

somatik, disertai dengan kurang tidur dan sakit kepala. Gejala ini 

ditemukan sebagai pemicu dari sifat sinis pada rekan kerja, bersifat 

negatif pada pasien, menarik diri dari kontak sosial dalam 

lingkungan kerja, dan menunjukkan performa kerja dibawah standar 

minimum. Perawat yang ditemukan mengalami urutan gejala diatas 
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mengatakan kecewa dan tidak puas pada beberapa hal, termasuk 

kecewa dengan dirinya sendiri. 

Dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang perbedaan burnout pada perawat ruang rawat 

inap dan perawat ruang rawat jalan, sehingga bisa dikembangkan 

menjadi sebuah masukan yang berguna bagi profesi keperawatan 

dalam mengenali burnout dan akibat yang bisa ditimbulkan dalam 

dunia kerja, sehingga bisa diterapkan dalam melakukan tugas 

sebagai perawat. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti 

melakukan perumusan masalah: Apakah Ada Perbedaan antara 

Burnout Pada Perawat Di Ruang Rawat Inap dan Perawat Di Ruang 

Rawat Jalan RSUD Salatiga ? 

 

C. Batasan Masalah  

Masalah penelitian harus dibatasi agar terfokus dan dapat 

menjawab permasalahan penelitian. Fokus penelitian yang akan di 

lakukan yaitu tentang perbedaan burnout perawat ruang rawat inap 

dan perawat ruang rawat jalan RSUD Salatiga. 
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D. Tujuan  

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan burnout antara perawat ruang rawat inap 

dan perawat ruang rawat jalan RSUD Salatiga. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak yaitu : 

1. Manfaat Teoritis  

Sebagai sarana untuk menambah wawasan perawat dengan 

melihat perbedaan burnout pada perawat ruang rawat inap dan 

perawat ruang rawat jalan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Profesi Keperawatan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi profesi keperawatan dalam meningkatkan kerja, dengan 

mengatasi burnout yang mungkin muncul di saat melakukan 

tugas dan tanggung jawab. 

b. Institusi Rumah Sakit  

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 

institusi rumah sakit dalam memperhatikan kesejahteraan 

perawatnya, sehingga dapat mencapai pelayanan yang 

maksimal. 
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c. Bagi Peneliti  

Sebagai wadah dalam mempraktekkan teori-teori dan ilmu 

yang telah diperoleh selama menjalani masa kuliah. 

Penelitian ini juga bisa menjadi masukan bagi diri sendiri 

ketika melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi 

dan dalam menjalani profesi keperawatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




