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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerja adalah aktivitas dasar manusia. Dengan bekerja, seseorang dapat

mensosialisasikan dirinya dengan orang lain. Bekerja dalam suatu instansi

pemerintah ataupun swasta adalah jenis pekerjaan yang banyak dijadikan

sebagai profesi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Suparlan (2012) mengatakan bahwa pelayanan adalah usaha untuk

memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain baik materi maupun

non-materi agar hidup orang lain dapat mengatasi masalahnya sendiri.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi

kedokteran, peranan rumah sakit dalam memajukan kesehatan masyarakat

menjadi bertambah penting sehingga kebutuhan akan pelayanan kesehatan

semakin tinggi dan masyarakat pun menjadi semakin kritis dalam

memperhatikan mutu pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit.

Paramedis keperawatan adalah salah satu bidang pekerjaan yang melayani

masyarakat. Paramedis keperawatan adalah seseorang yang mampu

melakukan pekerjaan perawatan yaitu memberi pertolongan dengan dilandasi

keahlian kepada penderita-penderita yang mengalami gangguan fisik dan

gangguan kejiwaan (Bouwhuizen, 1993). Dalam sistem pelayanan kesehatan,

pekerjaan yang banyak diperankan oleh wanita ini cenderung dibutuhkan dan

memegangperanan yang sangat besar. Prawasti (dalam Ema, 2004)
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mengatakan bahwa mutu pelayanan rumah sakit sangat bergantung pada

kualitas paramedis keperawatannya. Paramedis keperawatan bertanggung

jawab dalam memberikan pelayanan keperawatan dari yang sederhana sampai

yang kompleks kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat.

Pasien yang dilayani mengalami penyakit yang berbeda-beda, pasien-

pasien juga berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, usia dan

pendidikan yang berbeda pula. Disatu sisi, seorang paramedis keperawatan

harus menjalankan tugas yang menyangkut kelangsungan hidup atau nyawa

pasien yang dirawatnya. Disisi lain, keadaan psikologis sendiri juga harus

tetap terjaga. Schaufeli dan Jauczur (dalam Nurcholis, Budi dan Tawale, 2011)

mengatakan bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya seorang

paramedis keperawatan dituntut memiliki keahlian, pengetahuan, dan

konsentrasi yang tinggi. Selain itu paramedis keperawatan selalu dihadapkan

pada tuntutan idealisme profesi dan sering menghadapi berbagai macam

persoalan baik dari pasien, keluarga pasienyang komplain maupun dari

lingkungan kerja yang tidak mendukung.Kondisi tuntutan emosional dalam

berinteraksi dengan klien yang sulit dan bermasalah menjadi salah satu

penyebab utama timbulnya stres kerja dikalangan pekerja pelayanan

kemanusiaan (Schaufeli and Buunk, 2003). Stres kerja merupakan kondisi

yang muncul dari interaksi antara manusia dengan pekerjaan serta

dikarakteristikkan oleh perubahan manusia yang memaksa mereka untuk

menyimpang dari fungsi normal mereka(Beehr dan Newman dalam Luthans,

2006).
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Berdasarkan hasil survey dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia

(PPNI) tahun 2006, sekitar 50,9 persen paramedis keperawatan yang bekerja

pada empat propinsi di Indonesia mengalami stres kerja. Paramedis

keperawatan sering mengalami pusing, lelah, tidak bisa beristirahat karena

beban kerja terlalu tinggi dan menyita waktu. Paramedis keperawatan juga

mendapatkan gaji yang rendah tanpa insentif yang memadai. Hasil data yang

dihimpun Persatuan Perawat Nasional Indonesia(PPNI) pada Mei 2009 di

Makassar menunjukkan 51 persen paramedis keperawatan mengalami stres

kerja, pusing, lelah, kurang istirahat karena beban kerja yang terlalu tinggi

(Rachmawati dalam Mariyanti dan Citrawati, 2011).

Adanya indikasi stres kerja yang dialami mengancam kemampuan

paramedis keperawatanuntuk berhubungan dengan lingkungannya secara

normal. Akibatnya, kinerja menjadi buruk dan secara tidak langsung

berpengaruh terhadap instansi dimana mereka bekerja. Jika keadaan tersebut

berlarut-larut dalam jangka waktu yang lama dan tidak ditangani maka  akan

muncul kecenderungan terjadinya burnout. Burnout adalah situasi dimana

karyawan menderita kelelahan kronis, kebosanan, depresi, dan menarik diri

dari pekerjaan (Davis dan Newstrom, 1985).

Burnout disebabkan oleh beberapa kondisi, antara lain beratnya beban

kerja , konflik peran dan ambiguitas peran, kompleksnya permasalahan yang

dihadapi klien, kurangnya dukungan sosial di tempat kerja baik dari rekan

kerja maupun atasan, dan rendahnya otonomi pekerjaan (Schaufeli and Buunk,

2003). Hasil wawancara Februari 2014 dengan empatparamedis
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keperawatanRSUD Arifin Achmad Pekanbaru menunjukkan adanya beberapa

kondisi yang dapat menyebabkan burnout pada paramedis keperawatan antara

lain beratnya beban kerja dari pihak manajemen rumah sakit serta merawat

terlalu banyak pasien. Selain itu, paramedis keperawatan mengalami kelelahan

fisik, berkurangnya energi dan ketertarikannya terhadap pekerjaan bahkan

muncul keinginan untuk berhenti atau beralih ke profesi lain. Paramedis

keperawatan juga merasakan kurangnya dukungan sosial di tempat kerja dari

atasan seperti minimnya feedback, arahan dan motivasi. Munculnya berbagai

kondisi tersebut memungkinkan paramedis keperawatan mengalami burnout.

Kurangnya dukungan sosial dari atasan yang diterima, paramedis

keperawatan akan merasa tidak mempunyai sandaran untuk membantu

menghadapi maslalah-masalah yang sedang dihadapi  di rumah sakit seperti

berartnya beban kerja, merawat pasien-pasien yang cerewet dan mengahadapi

keluarga pasien yang sering komplain dengan perawatan yang dirasakan

kurang maksimal. Akibatnya paramedis keperawatan tidak lagi merasa

nyaman dengan lingkungan pekerjaan dan tidak semangat menjalani

pekerjaannya. Fenomena lain yang terjadi terdapat keluhan-keluhan

masyarakat yang diungkapkan dalam sebuah media tentang pelayanan yang

diberikan oleh pihak rumah sakit, khususnya masyarakat Pekanbaru.

TribunPekanbaru.com (2014) memaparkan keluhan dari keluarga pasien yang

terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Keluarga pasien merasa tidak nyaman dan kurang maksimal dengan pelayanan

yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Keluarga pasien juga mengeluhkan
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bahwa perawat pasien-pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak

melayani dengan ramah, terkesan ketus dan cuek. Hal ini bisa disebabkan

paramedis keperawatan sedang mengalami kelelahan fisik seperti capek atau

pegal-pegal, letih, dan merasa kehabisan tenaga dan kelelahan mental yang

ditandai dengan bersikap sinis terhadap orang lain, bersikap negatif,

cenderung merugikan diri sendiri, pekerjaan, maupun organisasi (Sihotang,

2004).

Informasi dari empat perawat sesuai dengan hasil wawancara terhadap

salah seorang kepala ruangan pada tanggal 10 April 2014. Kepala ruangan

mengatakan adanya beban kerja yang tinggi dikarenakanjumlah paramedis

keperawatan tidak sebanding dengan jumlah pasien yang mereka rawat. Tidak

hanya melayani pasien dengan penyakit yang berbeda-beda, tekanan dari

keluarga pasien yang komplain juga sering membuat paramedis keperawatan

terlihat kurang bersemangat dalam menjalani pekerjaannya. Jumlah pasien

yang sering bertambah membuat paramedis keperawatankewalahan dan lebih

cepat merasa lelah karena harus merawat pasien yang terlalu banyak setiap

harinya. Kepala ruangan juga mengakui bahwa dukungan sosial yang

diberikan kepada paramedis keperawatan kurang cukup dikarenakan kepala

ruangan mempunyai pekerjaan yang lebih dibandingkan paramedis

keperawatan. Memantau semua data-data pasien dan bawahan-bawahannya

dan ikut andil juga dalam merawat dan memantau pasien-pasien setiap

ruangannya.
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Dukungan sosial mengacu pada kesenangan yang dirasakan,

penghargaan akan kepedulian, atau membantu orang menerima dari orang-

orang atau kelompok-kelompok lain (Sarafino dalam Smet, 1994). Dukungan

sosial dari atasan akan sangat membantu untuk mengatasi masalah yang

dihadapi oleh paramedis keperawatan.Ganster, Fusilier dan Meyes (dalam

Andarika, 2004) mengatakan sumber-sumber dukungan sosial dapat berasal

dari keluarga, rekan kerjadan atasan. Atasan yang memberikan dukungan

sosial dalam menghadapi peristiwa-peristiwa menekan akan sangat membantu

untuk mengatasi masalah yang dihadapi mengenai pekerjaannya. Namun, bila

tidak memperoleh dukungan sosial dari atasanakan mengalami kebingungan,

merasa tidak mempunyai sandaran untuk mengadukan permasalahannya.

Keadaaan yang demikian tentu akan berdampak negatif dan akan tercermin

pada kinerja yang tidak memuaskan.

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa perawat di RSUD Arifin

Achmad Pekanbaru mengalami burnoutpada tingkat yang rendah

(Rahmadayanti, 2005).Mengingat dampak negatif burnout pada paramedis

keperawatan akan merugikan pasien dan keluarga pasien sebagai penerima

layanan maupun pihak rumah sakit maka penelitian ini menjadi penting untuk

diteliti.

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Hubungan Dukungan Sosial dari Atasan dengan Burnout pada Paramedis

KeperawatanRSUD Arifin Achmad Pekanbaru”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini

dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut : “Apakah ada hubungan

dukungan sosial dari atasan dengan burnout pada paramedis keperawatan

RSUD Arifin Achmad Pekanbaru?”.

C. Tujuan Penelitian

Bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan dukungan sosial

dari atasan dengan burnout pada paramedis keperawatan RSUD Arifin

Achmad Pekanbaru.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa

peneliti dengan menggunakan variabel (Y) yaitu burnout.

Penelitian yang dilakukan oleh Imelda Novelina Sihotang (2004)

dengan judul “BurnoutPada Karyawan ditinjau dari Persepsi Terhadap

Lingkungan Kerja Psikologis dan Jenis Kelamin” Fakultas Psikologi

Universitas Bina Darma Palembang. Hasilnya menunjukkan bahwa ada

hubungan negatif antara persepsi karyawan terhadap lingkungan kerja

psikologisnya dengan burnout. Hasil kedua, terdapat perbedaan tingkat
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burnout berdasarkan jenis kelamin. Perbedaanya dengan penelitian ini terletak

pada variabel bebas yang menggunakan dukungan sosial dari atasan, dan

subjek dalam penelitian adalah paramedis keperawatan rumah sakit.

Sedangkan dalam penelitian Imelda Novelina Sihotang subjeknya karyawan di

perusahaan.

Penelitian lain oleh Johana Purba, Aries Yulianto, dan Ervy Widyanti

(2007) dengan judul “Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Burnout pada

Guru” Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Esa Unggul, Jakarta. Hasilnya

menunjukkan dukungan sosial berpengaruh negatif terhadap burnout.

Perbedaan dengan penelitian terletak pada variabel bebas juga yang

menggunakan dukungan sosial dari atasan. Sedangkan pada penelitian Johana

Johana Purba, Aries Yulianto, Ervy Widyanti hanya dukungan sosial saja.

Subjek yang digunakan juga berbeda karena dalam penelitian Johana

menggunakan guru sedangkan dalam penelitian ini menggunakan paramedis

keperawatan rumah sakitsebagai subjek.

Selanjutnya, penelitian Novita Dian Iva Prestiana dan Dewanti

Purbandini (2012) dengan judul “Hubungan Antara Efikasi Diri (Self Efficacy)

dan Stres Kerja dengan Kejenuhan Kerja (Burnout) pada Perawat IGD dan

ICU RSUD Kota Bekasi”. Hasil analisa menunjukkan bahwa ada hubungan

antara self efficacy dengan burnout. Hasil kedua, terdapat hubungan yang

signifikan antara stres kerja dengan burnout. Perbedaan dengan penelitian ini

yaitu terletak pada variabel dukungan sosial dari atasan sebagai variabel bebas

dan teknik analisis data dalam penelitian menggunakan teknik korelasi
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product moment. Sedangkan dalam penelitian Novita Dian Iva Prestiana dan

Dewanti Purbandini menggunakan teknik regresi ganda.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat, baik itu

secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini tidak hanya menambah literatur

kepustakaan secara umum. Lebih spesifik lagi pada ranah psikologi

industri dan organisasi mengenai dukungan sosial dari atasandengan

burnout pada paramedis keperawatan.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru bagi

pihak manajemen rumah sakit mengenai dukungan sosial dari

atasan dan burnout.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk

pihak lain yang berkepentingan dalam menangani masalah yang

sama dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.


