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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Burnout  

1. Pengertian Burnout 

Burnout merupakan istilah populer untuk kondisi penurunan 

energi mental atau fisik setelah periode stres kronik yang tidak 

sembuh-sembuh berkaitan dengan pekerjaan, terkadang 

dicirikan dengan pekerjaan atau dengan penyakit fisik (Potter & 

Perry dalam Windayanti). Sedangkan menurut Maslach (dalam 

Mariyanti, 2011) burnout merupakan respon terhadap situasi 

yang menuntut secara emosional dengan adanya tuntutan dari 

penerima pelayanan yang memerlukan bantuan, pertolongan, 

perhatian maupun perawatan dari pemberi pelayanan. Burnout 

(kelelahan mental) merupakan penipisan sumber daya secara 

total yang disebabkan oleh perjuangan yang berlebihan untuk 

mencapai sasaran yang tidak realistis yang berhubungan 

dengan pekerjaan. 

Ivancevich dkk (1997) mengemukakan pendapat bahwa 

burnout adalah suatu proses psikologis yang dihasilkan oleh 

stres pekerjaan yang tidak terlepaskan dan menghasilkan 

kelelahan emosi, perubahan kepribadian dan perasaan 

pencapaian yang menurun. Menurut Kreitner dan Kinicki (dalam 

Sihotang, 2004) burnout adalah akibat dari stres yang 
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bekepanjangan dan terjadi ketika seseorang mulai 

mempertanyakan nilai-nilai pribadi. Menurut Freudenberg 

(Wulandari, 2013) mendefinisikan burnout sebagai suatu 

keadaan yang dialami seseorang berupa kelelahan atau frustasi 

sebab merasa bahwa apa yang di harapkan tidak tercapai. 

Menurut Leatz dan Stolar (dalam Rahman, 2007) bahwa 

burnout adalah kelelahan fisik, mental dan emosional 

disebabkan oleh stres yang dialami berlangsung dalam waktu 

lama dengan situasi yang menuntut adanya keterlibatan emosi 

yang tinggi serta tingginya standar keberhasilan pribadi. Pines 

dan Aronso (dalam Andrika, 2004) juga mengemukakan 

pendapat bahwa burnout adalah kelelahan secara fisik berupa 

kelelahan yang bersifat sakit fisik dan energi fisisk, kelelahan 

mental berupa kelelahan yang ditandai dengan rendahnya 

penghargaan terhadap diri dan depersonalisasi, serta kelelahan 

emosional berhubungan dengan perasaan pribadi yang di tandai 

dengan rasa tidak berdaya dan depresi. 

Jadi dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan burnout 

adalah respon terhadap situasi yang menuntut secara emosional 

dengan adanya tuntutan dari penerima pelayanan yang 

memerlukan bantuan, pertolongan, perhatian maupun perawatan 

dari pemberi pelayanan menurut Maslach (dalam Mariyanti, 

2011) 
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2. Faktor-faktor penyebab burnout  

Ada beberapa macam faktor yang menjadi penyebab 

burnout, salah satunya yang dikemukakan oleh Simamora 

(dalam Rahman, 2007) burnout terdari dari yaitu: 

a. Kurangnya dukungan sosial dari atasan.  

b. Imbalan yang diberikan tidak mencukupi atau tidak tepat.  

c. Pekerjaan yang berulang-ulang atau memberikan sedikit 

ruang gerak bagi kreatifitas. 

d. Kondisi kerja yang tidak menyenangkan atau menekan. 

e. Pekerjaan yang monoton atau tidak variatif  

Selain itu Greenberg dan Baron (2008) membagi faktor-faktor 

yang mempengaruhi burnout menjadi dua bagain yaitu: 

a. Faktor eksternal 

Berupa kondisi organisasi kerja yang meliputi: kondisi 

lingkungan kerja yang kurang baik, kurangnya kesempatan 

untuk promosi, adanya prosedur serta aturan yang kaku yang 

membuat orang merasa terjebak dalam sistem yang tidak 

adil, gaya kepemimpinan yang diterapkan supervisor kurang 

memperhatikan kesejahteraan karyawan dan tuntutan 

pekerjaan. 
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b. Faktor internal 

Adalah kondisi yang berasal dari diri individu meliputi: jenis 

kelamin, usia, harga diri, tingkat pendidikan, masa kerja dan 

karakteristik kepribadian serta kemampuan penanggulangan 

terhadap stres.  

 Selain itu Maslach (dalam Widiastuti, 2001) mengatakan ada 

2 faktor yang mempengaruhi burnout yaitu: 

a. Faktor Situasional 

Faktor ini meliputi: beban kerja yang berlebihan yaitu 

didalamnya termasuk jam kerja, jumlah individu yang 

dilayani dan tanggung jawab yang dipikul, minimnya fasilitas 

dan kurangnya dukungan sosial. 

b.  Fator Individual 

Faktor ini terdiri dari: karakteristik demografi (usia, jenis 

kelamin) dan karakteristik kepribadian yang di dalamnya 

termasuk tipe kepribadian.  

 

3. Aspek-aspek Burnout 

Maslach dan Leiter (2008) mengemukakan bahwa terdapat 3 

dimensi dalam burnout yaitu: 

a. Kelelahan Emosional (emotional exhaustion)  

Yaitu ketika individu merasa terkurasnya sumber-sumber 

emosional didalam diri. Hal ini ditandai dengan perasaan 
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frustasi, putus asa, sedih, lelah, tidak berdaya, tertekan dan 

merasa terjebak, mudah tersinggung dan mudah marah 

tanpa alasan yang jelas. 

b. Depersonalisasi (depersonalization) 

Yaitu coping (proses mengatasi ketidak seimbangan antara 

tuntutan dan kemampuan individu) yang dilakuan individu 

untuk mengatasi kelelahan emosional serta merupakan sikap 

kurang menghargai atau kurang memiliki pandangan positif 

terhadap orang lain. Hal ini ditandai dengan menjauhnya 

individu dari lingkungan sosial (menjaga jarak), apatis, tidak 

peduli terhadap lingkungan dan orang-orang yang ada 

disekitarnya, bersikap negatif atau bersikap sinis dan kasar. 

c. Reduced Personal Accomplishment 

Yakni individu tidak pernah merasa puas dengan hasil 

karyanya sendiri, merasa tidak pernah melakukan sesuatu 

yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain, merasa 

tidak puas dengan pekerjaan dan bahkan kehidupan. 

Baron dan Greenberg (2008) juga mengemukakan pendapat 

bahwa  ada empat aspek dalam burnout yaitu:  

a. Kelelahan Fisik 

Yang ditandai dengan serangan sakit kepala, mual, susah 

tidur dan kurangnya nafsu makan. 
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b. Kelelahan Emosional  

Yang ditandai dengan depresi, perasaan tidak berdaya, 

merasa terperangkap dalam pekerjaannya, mudah marah 

serta cepat tersinggung. 

c. Kelelahan Mental 

Ditandai dengan sikap sinis terhadap orang lain, bersikap 

negatif tehadap orang lain, cenderung merugikan diri sendiri, 

pekerjaan, organisasi dan kehidupan pada umumnya. 

d. Rendahnya Penghargaan Terhadap Diri Sendiri 

Ditandai dengan tidak pernah puas terhadap hasil kerja 

sendiri, merasa tidak pernah melakukan sesuatu yang 

bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. 

Dari beberpa pendapat yang dikemukakan oleh parah ahli 

diatas yang digunakan menjadi alat ukur pada burnout adalah 

aspek-aspek burnout yang dikemukakan oleh Maslach dan 

Leiter (2008). 

 

B. Perawat  

1. Pengertian Perawat 

Definisi perawat menurut undang-undang  kesehatan tahun 

2009, perawat adalah setiap orang yang mengabdikan diri 

dibidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau 
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ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk 

jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 

kesehatan. Sedangkan menurut ICN (International Council Of 

nursing) perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan 

pendidikan keperawatan yang memenuhi syarat serta 

berwenang dinegeri bersangkutan untuk memberikan pelayanan 

keperawatan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan 

kesehatan, pencegahan penyakit dan pelayanan penderita sakit. 

 Sedangkan menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia 

perawat adalah seseorang yang lulus pendidikan tinggi 

keperawatan baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh 

pemerintah RI sesuai dengan perundangan dan telah disiapkan 

untuk memiliki kompetensi yang di tetapkan oleh PPNI. Selain itu 

berdasarkan keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 647/Menkes/SK/IV/2000 yang kemudian diperbaharui 

dalam kepmenkes RI Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 

menyatakan bahwa perawat adalah seseorang yang telah lulus 

dari pendidikan keperawatan, baik didalam maupun luar negeri 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam surat keputusan menteri negara perdangan aparatur 

negara no 94/MENPAN/1986, tanggal 4 November 1986, 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga keperawatan 

adalah pegawai negeri sipil yang berijasah perawatan yang 
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diberi tugas secara penuh oleh pejabat yang berwewenang 

untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada 

unit pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas dan unit 

pelayanan kesehatan lainnya). 

 

2. Peran Perawat 

Sebagai profesi, tentunya perawat memiliki peran dalam 

lingkungan kerjanya. Dalam konsorsium ilmu kesehatan tahun 

1989 yang dikutip (dalam Hidayat, 2007)  peran seorang perawat 

terdiri dari: 

a. Peran sebagai pemberi asuhan keperawatan  

Peran ini dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan 

keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui 

pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan 

proses keperawatan. Pemberian asuhan keperawatan ini 

dilakukan dari yang sederhana sampai dengan kompleks. 

b. Sebagai Advokat 

Peran ini dilakukan perawat dalam membantu klien dan 

keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari 

pemberi pelayanan atau informasi lain khususnya dalam 

pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang 

diberikan kepada pasien, juga dapat berperan 

mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang 
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meliputi hak atas pelayanan sebaik-baiknya, hak atas 

informasi tentang penyakitnya, hak atas privasi, hak untuk 

menentukan nasibnya sendiri dan hak untuk menerima ganti 

rugi akibat kelalaian. 

c. Peran Edukator 

Peran ini dilakukan dengan membentu klien dalam 

meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala 

penyakit bahkan tindakan yang diberikan, sehingga terjadi 

perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan 

kesehatan. 

d. Peran Koodinator  

Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, 

merencanakan, serta mengorganisasi pelayanan kesehatan 

dari tim kesehatan sehingga pemberian pelayanan 

kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan 

klien. 

e. Kolaborator 

Peran perawat disini dilakukan karena perawat bekerja 

melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapis, 

ahli gisi dan lain-lain dengan berupaya mengidentifikasi 

pelayanan keperawatan yang di perlukan termasuk diskusi 

atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan 

selanjutnya.  



 

21 
 

 

f. Konsultan 

Peran disini adalah sebagai tempat konsultasi terhadap 

masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk 

diberikan. Peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap 

informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang 

diberikan. 

g. Pembaharu 

Peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan 

mengadakan perencanaan, kerja sama, perubahan yang 

sistematis dan terarah sesuai dengan dengan metode 

pemberian pelayanan keperawatan. 

Selain peran perawat menurut konsorsium ilmu kesehatan, 

terdapat pembagian peran perawat menurut hasil lokokarya 

keperawatan tahun 1983 yang membagi menjadi empat peran 

diantaranya peran perawat sebagai pelaksana pelayanan 

keperawatan, peran perawat sebagai pengelola pelayanan dan 

institusi keperawatan, peran perawat sebagai pendidik dalam 

keperawatan serta peran perawat sebagai peneliti dan 

pengembang pelayanan dan keperawatan. 
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3. Fungsi Perawat 

Fungsi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai 

dengan perannya. Fungsi tersebut dapat berubah sesuai dengan 

keadaan yang ada. Menurut Hidayat (2007) Dalam menjalankan 

perannya, perawat akan melaksanakan berbagai fungsi yaitu: 

a. Fungsi independen 

Merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang 

lain, dimana perawat dalam melaksanakan tugasnya di 

lakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam 

melakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar 

manusia seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis, 

pemenuhan kebutuhan nutrisi, pemenuhan kebutuhan 

elektrolit dan cairan, pemenuhan kebutuhan aktivitas, 

pemenuhan kebutuhan cinta mencintai serta pemenuhan 

kebutuhan harga diri. 

b. Fungsi dependen 

Merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya 

atas pesan atau instruksi dari perawat lain. Hal ini biasanya 

dilakukan oleh perawat spesialis kepada perawat umum atau 

dari perawat primer ke perawat pelaksana. 

c. Fungsi Interdependen 

Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling 

ketergantungan diantara tim satu dengan yang lainnya. 
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Fungsi ini dapat terjadi apabila bentuk pelayanan 

membutuhkan kerja sama tim dalam pemberian pelayanan 

seperti dalam memberikan asuhan keperawatan pada 

penderita yang mempunyai penyakit kompleks. 

 

4. Pengertian Perawat Unit Rawat Inap Dan Perawat Unit Rawat 

Jalan 

a. Perawat Unit Rawat Inap 

Unit rawat inap merupakan salah satu bagian 

pelayanan klinis yang melayani pasien karena keadaannya 

harus dirawat selama satu hari atau lebih. Menurut Depkes 

RI (1987), ruang rawat inap adalah ruang pelayanan pada 

pasien masuk rumah sakit yang menempati tempat tidur 

perawatan, diagnosa terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan 

medik lainnya. Selain itu pendapat lain dikemukakan oleh 

Kuntoro (2010) unit rawat inap merupakan pusat kegiatan 

dalam proses penyembuhan pasien, kepala ruang menjadi 

penentu keberhasilan dalam pemberian pelayanan 

keperawatan. 

 Perawat unit rawat inap adalah seorang perawat yang 

diberikan wewenang untuk memberikan pelayanan atau 

asuhan keperawatan diruang rawat inap. Unit rawat inap 

merupakan suatu tatanan yang tidak bisa dipisahkan dari 
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Rumah sakit dimana tempat ini menjadi ujung tombak 

pelayanan yang diberikan rumah sakit pada konsumen 

(Mariyanti, 2011). 

 

b. Perawat Unit Rawat Jalan 

Berbeda dengan rawat inap, pelayanan rawat jalan 

(ambulatory services) adalah suatu bentuk dari pelayanan 

kedokteran secara sederhana. Pelayanan rawat jalan adalah 

pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak 

dalam bentuk rawat inap. Tugas perawat yang bertugas di 

ruang rawat jalan adalah membantu dokter menyiapkan alat-

alat, menimbang, memeriksa tekanan darah pasien, dan 

memberikan obat-obatan apa saja yang diperlukan 

(Mariyanti, 2011). 

Perawat unit rawat jalan adalah perawat yang 

diberikan wewenang untuk memberikan pelayanan 

keperawatan dan membantu profesi kedokteran. Durasi 

pertemuan perawat unit rawat jalan dengan pasien 

berlangsung cukup singkat, tetapi perawat rawat jalan lebih 

sering berinteraksi dengan dokter dalam memberikan 

pelayanan kesehatan (Kuntoro, 2010). 

 

 



 

25 
 

 

C. Kerangka Konsep Dan Hipotesa 

1. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep membahas saling ketergantungan 

antarvariabel yang dianggap perlu untuk melengkapi dinamika 

situasi atau hal yang sedang atau akan diteliti. Variabel adalah 

sebuah konsep yang akan dibedakan menjadi dua, yakni yang 

bersifat kuantitatif dan kualitatif, sebagai contoh variabel 

kuantitatif adalah variabel berat badan, umur, tinggi badan, 

sedangkan variabel kualitatif di antaranya adalah persepsi, 

respons, sikap, dan lain-lainnya (Hidayat, 2009). 

Variabel bebas adalah variabel yang nilainya menentukan 

variabel lain dan Variabel terikat adalah variabel yang nilainya 

ditentukan oleh variabel lain (Nursalam, 2003). 

    

 

 X     Y 

 Keterangan  

X = Variabel Bebas 

Y = Variabel Terikat 

Pada X disebut sebagai variabel bebas karena lingkungan 

kerja dalam hal ini perawat unit rawat inap dan perawat unit 

rawat jalan mempengaruhi burnout, sedangkan Y disebut 

Perawat unit rawat 
inap dan perawat 
unit rawat jalan 

Burnout  
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variabel terikat karena burnout dipengaruhi oleh lingkungan 

kerja yaitu perawat unit rawat inap dan perawat unit rawat 

jalan. 

 

2. Hipotesa 

Secara umum, pengertian hipotesis berasal dari kata 

hipo (lemah) dan tesis (pernyataan), yaitu suatu pernyataan 

yang masih lemah/jawaban sementara dan membutuhkan 

pembuktian untuk menegaskan apakah hipotesis dapat 

diterima atau harus ditolak, berdasarkan fakta dan data 

empiris yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Hipotesis 

juga merupakan suatu pernyataan tentang hubungan yang 

diharapkan antara dua variabel atau lebih yang dapat diuji 

secara empiris. 

Hipotesis yang digunakan adalah Hipotesis Nol atau 

Hipotesis Statistik. Hipotesis yang menyatakan tidak adanya 

hubungan (signifikan) antara dua variabel, dilambangkan 

dengan (Ho) sedangkan hipotesis yang menyatakan adanya 

hubungan antara dua varibel atau lebih dilambangkan 

dengan (Ha). 

Pada umumnya, kesimpulan uji statistik yang digunakan 

adalah jika nilai hitung (resultant value) lebih besar daripada 

nilai kritis, maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif 
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diterima. Sementara jika nilai hitung lebih kecil dari pada nilai 

kritis maka hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif 

ditolak (Sekaran, dalam Hidayat, 2009). Dalam kerangka 

konsep di atas maka dirumuskan hipotesis: 

1. Ho: Tidak ada perbedaan burnout perawat rawat inap 

dan perawat rawat jalan   

2. Ha: ada perbedaan burnout perawat rawat inap dan 

perawat rawat jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




