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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah sakit merupakan salah satu bentuk sarana kesehatan yang memiliki

peranan penting sebagai penunjang kesehatan masyarakat. Keberhasilan suatu

rumah sakit ditandai dengan tugas-tugas yang dijalankan serta peningkatan mutu

pelayanan dalam melayani pasien. Dengan kata lain, mutu rumah sakit sangat

tergantung pada sumber daya manusia yang dimiliki salah satunya adalah

perawat. Perawat dituntut bekerja secara efektif dan efisien dalam memberikan

pelayanan, karena perawat memegang kunci atas kesembuhan pasien, meskipun

para dokter juga berperan sebagai kontrol cara penyembuhan pasien. Perawat

bertanggung jawab sepenuhnya memberikan pelayanan terhadap pasien mulai dari

tingkat pelayanan yang sederhana sampai pelayanan yang kompleks sesuai

kebutuhan pasien.

Schaufeli dan Jauczur (dalam Andarika, 2011) mengatakan bahwa dalam

menjalankan peran dan fungsinya, seorang perawat dituntut memiliki keahlian,

pengetahuan, dan konsentrasi yang tinggi. Selain itu, seorang perawat selalu

dihadapkan pada tuntutan idealisme profesi dan sering menghadapi berbagai

macam persoalan baik dari pasien maupun teman sekerja. Hal tersebut

menimbulkan rasa tertekan pada perawat, sehingga mudah mengalami stres.

Setiap aspek dalam pekerjaan dapat menjadi pembangkit stres. Aspek

intrinsik dalam pekerjaan yang berkaitan dengan stres kerja salah satunya yaitu
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tuntutan tugas (Munandar, 2001). Tuntutan tugas seperti beban kerja berlebih dan

beban kerja terlalu sedikit dapat menjadi pembangkit stres. Penelitian

mengindikasikan bahwa tuntutan pekerjaan yang kronis dapat menyebabkan stres

(Luthans, 2005).

Rachmawati (dalam Khotimah, 2010), menyebutkan hasil survei yang

dilakukan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) tahun 2006,

menunjukkan sekitar 50,9 persen perawat yang bekerja di empat provinsi di

Indonesia (Jakarta, Bandung, Surabaya, & Medan) mengalami stres kerja. Perawat

sering mengalami pusing, lelah, tidak bisa istirahat karena beban kerja yang tinggi

dan menyita waktu. Hasil data yang dihimpun PPNI pada Mei 2009 di Makassar

menunjukkan 51 persen perawat mengalami stres kerja, pusing, lelah, kurang

istirahat karena beban kerja terlalu tinggi. Leatz dan Stolar (dalam Andarika,

2004) mengungkapkan stress yang dialami individu dalam jangka waktu yang

lama dengan intensitas yang cukup tinggi akan mengakibatkan individu yang

bersangkutan menderita kelelahan fisik, emosional, maupun mental. Keadaan

seperti inilah yang menyebabkan burnout.

Istilah burnout merujuk pada fenomena yang berkaitan dengan stres kerja

dan banyak ditemukan pada orang-orang yang bekerja pada bidang pelayanan

kemanusiaan dan menuntut keterlibatan emosi yang tinggi. Dessler (1992)

menyatakan bahwa burnout merupakan masalah yang berkembang dalam bisnis di

mana saja. Burnout terjadi ketika karyawan kehabisan sumber daya fisik dan

mental yang disebabkan karena bekerja keras yang berlebihan.
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Schaufeli (dalam Khotimah, 2010)

menunjukkan profesi bidang kesehatan dan pekerja sosial menempati urutan

pertama yang paling banyak mengalami burnout, yaitu sekitar 43%. Di antara

profesi dibidang kesehatan, perawat memiliki tingkat stres yang lebih tinggi

dibandingkan dokter dan apoteker. Fabella (dalam Ramadhayanti, 2005)

mengemukakan bahwa perawat yang mengalami burnout akan mengembangkan

sikap-sikap yang negatif, sinis dan kurang menghargai orang-orang yang berada

disekelilingnya, termasuk para dokter dan para pasien, serta mempunyai

pemikiran yang negatif tentang dirinya.

Individu yang mengalami burnout akan mulai merasa jenuh, dan pada

akhirnya akan kehilangan ketertarikan terhadap pekerjaannya, karena burnout

dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental individu, menurunkan

produktivitasnya serta meningkatkan angka kecelakaan kerja. Bernardin (dalam

Rosyid, 1996) menggambarkan burnout sebagai suatu keadaan yang

mencerminkan suatu reaksi emosional khususnya bagi orang yang bekerja pada

pelayanan kemanusiaan (human services), dan bekerja erat pada masyarakat.

Burnout pada pekerja pelayanan kemanusiaan seperti hal nya perawat lebih sering

dikaitkan dengan perasaan lelah secara fisik dan psikis.

Perawat dianggap sangat rentan terhadap burnout dikarenakan sifat kerja

keperawatan, yang mana mereka sering berinteraksi dengan orang-orang (pasien)

yang berada dalam ketegangan emosional akibat rasa sakit, cemas dan kelelahan

yang menjadikan faktor penyebab kurangnya perhatian terhadap diri sendiri dan

beban kerja berlebih pada perawat (Elder, 2009).
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Berdasarkan wawancara dan observasi, permasalahan serupa juga dialami

perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad

Pekanbaru. Perawat di rumah sakit tersebut sering kewalahan ketika menghadapi

pasien dan keluarga pasien yang membutuhkan pelayanan darurat. Perawat

mendapat tekanan dari keluarga pasien berupa keluhan saat lambat menangani

pasien yang berada dalam kondisi kritis, sehingga tidak jarang kelalaian perawat

tersebut sering dijadikan alasan atas lambannya penanganan medis dirumah sakit.

Kelelahan yang dialami perawat membuat performa mereka menurun

dalam melayani pasien. Hal ini memberi kesan negatif terhadap pasien sehingga

pasien merasa ketidakpuasan dalam pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil

wawancara terhadap perawat ada beberapa faktor yang membuat mereka tidak

maksimal dalam bekerja. Salah satu penyebabnya adalah karena jumlah perawat

yang kurang memadai dengan jumlah pasien yang ada sehingga terjadi

ketidakseimbangan. Dalam penentuan jadwal shift perawat berdasarkan standar

Depkes di Irna Surgikal, bahwa rata-rata perawat yang dibutuhkan dalam 1 tahun

tanpa cuti hamil adalah 12 orang untuk rata-rata pasien 15 orang. Sedangkan

jumlah pasien yang ada di RSUD Arifin Achmad bisa melebihi dari rata-rata

pasien, dan perawat yang bertugas tiap shift berjumlah 2-3 orang. Jika dalam

pelaksanaan shift nya 2 perawat harus melayani 18 pasien, hal ini dapat membuat

seorang perawat tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap

pasiennya, karena ideal nya 1 orang perawat melayani 4 orang pasien

(wawancara, 22 Desember 2012).
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Dimana peraturan Menkes RI No.262/Menkes/Per/VII/1979 menyebutkan,

tentang perbandingan tempat tidur dengan jumlah perawat : RS tipe A – B,

perbandingan minimal 3 – 4 perawat : 2 tempat tidur. Depkes RI (2005). RSUD

Arifin Achmad merupakan RS tipe A (Azwar,1996) yang memilki fasilitas berupa

Pelayanan medis dasar (pelayanan kesehatan yang bersifat Umum dan kesehatan

gigi), spesialistik (bedah, pelayanan bedah), Penyakit dalam, kebidanan, dan

kandungan, kesehatan atau THT, kulit dan kelamin, jantung syaraf, gigi dan

mulut, paru-paru, orthopedic, jiwa, radiology anastesiologi (pembiusan), patologi

anatomi dan kesehatan).

Beban kerja yang berlebih dan kurangnya waktu istirahat, serta waktu shift

malam yang memberikan dampak lebih besar pada kondisi fisik juga psikis

perawat dari pada ketika bekerja di pagi atau siang hari.

Maslach dan Leiter (Gunarsa, 2004) mengungkapkan bahwa sumber atau

penyebab terjadinya burnout dapat ditelusuri kedalam enam area macam bentuk

ketidaksesuaian antara orang dan pekerjaannya, yaitu: kelebihan beban kerja,

kurangnya kontrol, sistem imbalan yang tidak memadai, terganggunya sistem

komunitas dalam pekerjaan, hilangnya keadilan dan konflik nilai. Seperti adanya

pasien yang mengalami kondisi-kondisi tertentu misalnya korban kecelakaan

massal yang datang tidak mengenal waktu, menyebabkan sebagian besar perhatian

perawat tertuju pada pasien baru.

Baron dan Greenberg (Rosyid, 1996) mengatakan bahwa burnout adalah

suatu sindrom kelelahan emosional, fisik dan mental yang ditunjang oleh perasaan

rendahnya harga diri (self esteem) dan efikasi diri (self efficacy), yang disebabkan
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penderitaan stress yang intens dan berkepanjangan (Rosyid, 1996). Sesuai dengan

yang dikemukakan oleh Chwalisz, Altmaier, dan Russell (Bandura, 1997) bahwa

individu dengan efikasi diri yang tinggi mampu mengelola stres dengan

mengarahkan mereka pada usaha penyelesaian masalah. Sebaliknya, individu

yang tidak memiliki keyakinan akan efikasi diri akan mencoba untuk menghindari

berurusan dengan masalah.

Dalam merespon permasalahan yang terjadi, perawat dituntut untuk

memiliki disposisi perilaku tertentu agar dapat menyelesaikannya dengan baik.

Individu yang memilki efikasi diri yang tinggi memilki kesehatan yang lebih baik,

hubungan sosial yang baik, dan pencapaian prestasi lebih tinggi. Kemudian,

beberapa model teoritis telah memasukan efikasi diri sebagai sebuah kunci dalam

perkembangan sindrom kelelahan kerja (burnout) dalam lingkup organisasi.

Beberapa penelitian telah menggambarkan fenomena efikasi diri sebagai sesuatu

yang dapat mengontrol keberhasilan pekerjaan para karyawan. Penelitian yang

memeriksa kaitan antara efikasi diri dengan burnout (kelelahan kerja)

menunjukkan bahwa tingkat kemampuan efikasi diri yang tinggi menunjukkan

sedikit gejala yang mengakibatkan kelelahan kerja (Ritardi, 2009). Tanpa efikasi

diri (keyakinan tertentu yang sangat situasional), orang bahkan enggan mencoba

melakukan suatu perilaku (Friedman 2008).

Efikasi diri mengacu pada keyakinan individu mengenai kemampuannya

untuk memobilisasi motivasi, sumber daya kognitif dan tindakan yang diperlukan

agar berhasil melaksanakan tugas dalam konteks tertentu (Luthans, 2005). Leiter

mengungkapkan burnout sebagai sebuah krisis dalam efikasi diri. Beberapa
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penelitian menunjukan bahwa efikasi diri yang rendah berhubungan positif

dengan burnout (Sonnentag, 2003). Dengan demikian, efikasi diri sangat

diperlukan oleh seorang perawat karena dapat mempengaruhinya dalam

menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelayanannya

terhadap pasien dan terhindar dari burnout.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: ”Hubungan antara Efikasi Diri dengan Burnout pada

Perawat RSUD Arifin Achmad Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian, maka perlu dirumuskan masalah apa yang

menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti mencoba merumuskan masalah

penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut yaitu ” Apakah ada

hubungan antara Efikasi Diri dengan Burnout Pada Perawat RSUD Arifin

Achmad Pekanbaru ”.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Hubungan antara Efikasi diri dengan burnout pada

perawat RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui tingkat efikasi diri dan burnout pada perawat RSUD Arifin

Achmad Pekanbaru.
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D. Keaslian Penelitian

Pada penelitian sebelumnya sudah pernah ada penelitian tentang

Hubungan antara Efikasi diri dan burnout. Penelitian ini adalah penelitian

kuantitatif korelasi yang menghubungkan variabel  X : efikasi diri dan variabel  Y

: burnout. Berikut beberapa penelitian terkait yang berhasil peneliti himpun di

beberapa perguruan tinggi:

1. Hubungan Efikasi diri dengan Burnout Guru di Sekolah Dasar Negeri X di

kota Bogor (Diah Restuning Maharani, 2012) di Universitas Gunadarma.

Penelitian tersebut menghasilkan hubungan negatif antara efikasi diri dan

burnout guru sebesar -0,586 pada taraf yang sangat signifikan. Perbedaan

terletak pada subjek penelitian, dimana penelitian tersebut dikenakan pada

guru sekolah dasar, sedangkan penelitian ini menggunakan subjek perawat.

2. Penelitian oleh Dian Adi Nugraha (2011) tentang hubungan antara efikasi diri

dengan burnout pada Perawat bagian rawat inap Rumah Sakit Jiwa Menur

Surabaya. Pengukuran variabel efikasi diri menggunakan skala efikasi diri

yang merupakan skala adaptasi milik Ralf Schwarzer terdiri dari 10 item,

sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan skala yang

peneliti susun berdasarkan dimensi-dimensi efikasi diri menurut Bandura.

Pengukuran variabel burnout menggunakan skala yang sama yaitu MBI

(Maslach Burnout Inventory) yang merupakan skala adaptasi milik Cicilia

Maslach. Perbedaan dalam pengambilan sampel yaitu dengan cara sensus,

sedangkan dalam penelitian ini adalah tekhnik random sampling.
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3. Penelitian internasional oleh Aftab, Shah, dan Mehmood (2012), yang

meneliti tentang hubungan efikasi diri dan burnout pada psikiatri ditinjau dari

jenis kelamin. Ada perbedaan penelitian dengan penelitian ini dimana subjek

penelitian tersebut dikenakan pada psikiatri yang dibedakan antara jenis

kelamin laki-laki dan wanita, sedangkan pada penelitian ini dikenakan pada

seluruh perawat baik laki-laki dan perempuan. Pada penelitian tersebut

ditemukan fakta bahwa psikiatri wanita lebih rentan mengalami burnout

dibandingkan psikiatri pria.

Melihat penelitian terdahulu yang bervariasi dari segi pemilihan subjek

penelitian, teknnik pengambilan sampel, lokasi penelitian, dan skala penelitian,

maka peneliti meyakini keaslian penelitian ini dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat baik secara teoritis

maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi

ilmiah guna memperkaya hasil penelitian dibidang psikologi khususnya yang

berkaitan dengan efikasi diri dan burnout. Selain itu, hasil penelitian juga dapat

digunakan sebagi literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan di masa

yang akan datang dengan jenis bidang yang sama.
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2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi

pihak birokrasi Rumah Sakit untuk mengetahui efikasi diri para karyawannya

dalam pekerjaannya merawat pasien dan sebagai bahan pertimbangan bagi

instansi terkait serta bagi segenap pihak yang membutuhkan informasi sesuai dari

tema penelitian ini.


