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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar  Belakang 

Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan masyarakat 

atau kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja atau 

masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik 

fisik, mental maupun sosial, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif, 

terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan yang 

diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap 

penyakit-penyakit umum. Keselamatan dan kesehatan kerja  merupakan 

salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam undang-

undang. Dengan menerapkan teknologi pengendalian keselamatan dan 

kesehatan kerja, diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, 

daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi (Triwibowo dan Pusphandani, 

2013). 

Penerapan K3 di rumah sakit sangat penting, karena pekerja rumah 

sakit terpapar berbagai risiko bahaya di tempat kerja. Tujuan umum 

penerapan K3 di rumah sakit bertujuan untuk melindungi pekerja atas 

keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja, sumber kegiatan 

produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efesien dalam 

menekan serendah mungkin risiko kecelakaan dan penyakit yang timbul 

akibat hubungan kerja (Pusat Kesehatan Kerja Depkes R.I, 2005). 
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Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) tahun 

2013, 1 pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja 

dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Tahun sebelumnya (2012) 

ILO mencatat angka kematian dikarenakan kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja (PAK) sebanyak 2 juta kasus setiap tahun (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2014). 

Data dari Massachussetts Departement of Public Health (MDPH) 

USA pada Maret 2012, dari 98 rumah sakit yang dilakukan surveilans 

periode Januari sampai Desember 2010, terdapat 2.947 orang pekerja rumah 

sakit mengalami cedera terkena benda tajam termasuk jarum suntik. 

Sebanyak 1.060 orang tenaga perawat, 1.078 orang tenaga dokter, 511 orang 

tenaga teknisi phlebotomi dan sisanya 1119 orang tenaga pelayanan 

pendukung lainnya, (Davis, 2012). 

Menurut Center for Desease Control and Prevention (CDC) 

memperkirakan setiap tahun terjadi 385.000 kejadian luka tusuk akibat 

jarum suntik dan benda tajam pada tenaga kesehatan di rumah sakit 

Amerika. Pekerja kesehatan berisiko terpajan darah dan cairan tubuh yang 

terinfeksi (bloodborne pathogen) dapat menimbulkan infeksi HBV (hepatitis 

B Virus), HCV (Hepatitis C Virus) dan HIV (Human Immnunodeficiency 

Virus) yang salah satunya melalui luka tusuk jarum suntik yang dikenal 

dengan Needlestick Injury (NSI) (Singla, 2010). 

 



3 
 

Dalam laporan Bureau Labor Statistics USA (2009) bahwa tingkat 

kejadian hilang hari kerja di rumah sakit akibat cedera terpeleset (slip), 

tersandung (trip) dan terjatuh (fall) (STF) adalah 38,2 per 10.000 karyawan 

rumah sakit. Dalam aktivitas pekerjaannya, tenaga kesehatan di rumah sakit 

yang mengalami STF sering terjadi cedera yang serius hingga berakibat : 

hari kerja hilang, produktivitas berkurang, klaim kompensasi yang mahal 

dan kemampuan berkurang dalam merawat pasien (NIOSH, 2010). 

Tenaga kerja merupakan sumber daya yang berperan dalam 

melakukan pekerjaan, sehingga tenaga kerja seharusnya lebih diperhatikan 

dan dilindungi. Tenaga kerja bukan hanya yang bekerja di bidang 

perindustrian, namun juga dipelayanan jasa kesehatan, salah satunya adalah 

bidang keperawatan. Keperawatan merupakan kesenian dan keilmuan yang 

menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat (Potter dan Perry, 

2009 dalam Maharja, 2015). 

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan publik yang bergerak di 

bidang kesehatan yang menyekan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 

darurat. Berbagai proses yang dilakukan di rumah sakit dalam upaya 

meningkatkan derajat kesehatan ini dilaksanakan oleh berbagai profesi, 

mulai dari profesi medik, paramedik maupun non-medik. Dari berbagai jenis 

tenaga yang ada di rumah sakit, tenaga perawatlah yang paling banyak. 

Selain itu perawat merupakan tenaga medis yang terus menerus berinteraksi 

dengan pasien, terutama perawat rawat inap. Oleh karena itu perawat 
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merupakan ujung tombak rumah sakit dalam proses pelayanan kesehatan 

sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan. Profesi perawat yang 

merupakan ujung tombak pemberian pelayanan di rumah sakit hendaknya 

sangat diperhatikan dan dikelola secara profesional sehingga mampu 

memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan kemajuan rumah 

sakit melaui kinerja (Muzakir, 2009 ). 

Kinerja perawat pada hakekatnya adalah terlaksanakannya asuhan 

keperawatan. Pendekatan asuhan keperawatan adalah dengan proses 

keperawatan berupa aktivitas yang dilakukan secara sistematis, melalui lima 

tahap yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, 

dan evaluasi keperawatan. Penilaian kinerja merupakan hal yang esensial 

bagi suatu organisasi. Kinerja organisasi yang baik harus mencerminkan 

peningkatan atau pertumbuhan dari suatu periode ke periode selanjutnya. 

Penilaian kinerja merupakan alat yang paling dapat dipercaya oleh manajer 

perawat dalam mengontrol sumber daya manusia dan produktivitas 

(Anggraeni, 2009). 

Kinerja seorang perawat dapat dilihat dari mutu asuhan keperawatan 

yang diberikan pada pasien. Pada dasarnya yang dijadikan acuan dalam 

menilai kualitas pelayanan keperawatan adalah dengan  menggunakan 

standar praktik keperawatan. Kinerja perawat harus selalu ditingkatkan 

dalam pemberian asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan adalah suatu 

proses atau kegiatan praktek keperawatan yang diberikan oleh perawat pada 

pasien diberbagai tatanan pelayanan kesehatan dengan menggunakan proses 
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keperawatan, berpedoman pada standar keperawatan dalam lingkup 

wewenang serta tanggung jawab keperawatan agar nantinya didapatkan 

mutu pelayanan yang baik serta pasien merasa puas terhadap kinerja perawat 

(Indriyani, 2009). 

Seorang perawat memiliki kinerja yang baik apabila perawat dapat 

melakukan pekerjaan dengan baik dan hasil kerjanya sesuai dengan apa yang 

harus dicapainya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perawat 

yaitu kelelahan. Kelelahan kerja adalah aneka keadaan yang disertai 

penurunan efisiensi dan ketahanan dalam bekerja. Kelelahan kerja yang 

tidak dapat diatasi akan menimbulkan berbagai permasalahan kerja yang 

fatal, penurunan kinerja dan bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. 

(Suma’mur, 2009).  

Penelitian yang dilakukan Kurniawati dan Solikhah (2012) di Rumah 

Sakit Islam Fatimah Cilacap dimana hasil penelitianya ada hubungan yang 

signifikan antara kelelahan kerja dengan kinerja perawat. Hal ini sejalan 

dengan penilitian Weny Lombok dkk (2015) menunjukkan bahwa perasaan 

kelelahan kerja berhubungan dengan produktivitas kerja pada perawat di 

IGD RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dengan nilai p = 0.000. 

Kelelahan kerja dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain 

faktor individu, faktor pekerjaan, faktor lingkungan, dan faktor psikologis. 

Faktor individu meliputi umur, jenis kelamin, masa kerja, status perkawinan 

dan status gizi, (Eraliesa, 2009). Faktor individu seperti umur mempunyai 

hubungan yang signifikan terhadap terjadinya kelelahan, semakin tua umur 
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seseorang semakin besar tingkat kelelahan. Fungsi faal tubuh yang dapat 

berubah karena faktor usia mempengaruhi ketahanan tubuh dan kapasitas 

kerja seseorang (Suma’mur,2009). 

 Tenaga kerja berumur 40-50 tahun akan lebih cepat mengalami 

kelelahan dibandingkan dengan tenaga kerja yang relatif lebih muda. Selain 

itu, penurunan kekuatan otot pada tenaga kerja berumur tua akan 

menyebabkan kelelahan otot akibat dari terjadinya akumulasi asam laktat 

dalam otot (Setyawati, 2010). Hasil penelitian Kurniawati dan Solikhah 

(2012)  yaitu umur perawat di bangsal rawat inap Rumah Sakit Islam 

Fatimah terdiri dari golongan umur tua dengan persentase 66,25% dapat 

disimpulkan dengan tingkatan umur perawat dapat mempengaruhi 

peningkatan kelelahan kerja.  

Seseorang dengan status sudah menikah merupakan suatu beban 

tersendiri, karena tanggung jawab yang dipegang lebih besar daripada 

seseorang yang belum menikah. Tenaga kerja yang sudah berkeluarga 

dituntut untuk memenuhi tanggung jawab tidak hanya dalam hal pekerjaan 

melainkan juga dalam hal urusan rumah tangganya untuk itu dengan 

bertambahnya tanggung jawab maka bertambah pula risiko mengalami 

kelelahan kerja (Hestya, dkk, 2012). Hal ini sejalan dengan penelitian  Nisa’ 

dan Martiana (2013) yang dilakukan pada  teknisi gigi, didapatkan Pvalue = 

0,049, maka Pvalue < 0,05 berarti terdapat hubungan bermakna antara status 

perkawinan dengan keluhan kelelahan. 
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Status gizi pada pekerja merupakan salah satu faktor penyebab 

kelelahan kerja. Secara klinis terdapat hubungan antara status gizi seseorang 

dengan perfoma tubuh secara keseluruhan. Orang yang berada dalam kondisi 

gizi yang kurang baik dalam arti intake makanan dalam tubuh kurang dari 

normal maka akan lebih mudah mengalami kelelahan dalam melakukan 

pekerjaan (Eraliesa, 2009).  

Hasil penelitian Perwitasari (2013) membuktikan adanya hubungan 

antara status gizi dengan kelelahan (nilai p= 0,000), kesimpulan penelitian 

menunjukkan status gizi perawat di RSUD dr.Mohamad Soewandhie 

Surabaya beresiko menyebabkan kelelahan kerja. Begitu pula hasil 

penelitian dari Trisnawaty (2012), mengindikasikan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara status gizi dengan kelelahan kerja di PT. 

Kusuma Sandang Mekarjaya. Semakin buruk status gizi pekerja wanita 

dengan status menikah, semakin tinggi tingkat kelelahan kerjanya. 

Dalam lingkungan kerja terdapat beban kerja, beban yang dimaksud 

yaitu fisik, sosial, dan atau mental. Beban kerja fisik dapat berupa beratnya 

pekerjaan seperti mengangkat, mengangkut, merawat, dan mendorong. 

Sedangkan beban kerja mental dapat berupa sejauh mana tingkat keahlian 

dan prestasi kerja yang dimiliki individu dengan individu lainnya. Pekerjaan 

yang sifatnya berat membutuhkan istirahat yang sering dan waktu kerja yang 

pendek. Jika waktu kerja  ditambah maka melebihi kemampuan tenaga kerja 

dan dapat menimbulkan kelelahan (Suma’mur, 2009). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan di RSU Haji Surabaya hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki beban kerja fisik 

sedang dan mengalami kelelahan kerja tingkat sedang. Selain itu hasil 

menunjukkan bahwa beban kerja fisik dan kelelahan kerja memiliki 

hubungan searah dan kuat serta terdapat perbedaan tingkat kelelahan kerja 

berdasarkan beban kerja fisik (Maharja, 2015). 

Kelelahan kerja ada hubungan dengan kualitas tidur. Seseorang yang 

tidak dapat memenuhi kebutuhan tidurnya baik secara kuantitas maupun 

kualitas akan menderita insomnia, hal ini disebabkan oleh jam kerja tidak 

teratur. Insomnia adalah keluhan sulit untuk masuk tidur atau sulit 

mempertahankan tidur (sering terbangun saat tidur) dan bangun terlalu awal 

serta tetap merasa badan tidak segar meskipun sudah tidur (Puspitosari, 2008 

dalam Berlian dan Heppy, 2014). 

Perawat memiliki waktu kerja yang tidak sama setiap harinya 

sehingga perawat potensi mengalami insomnia. Secara umum manusia 

mengalami irama siklus sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, irama ini 

dikenal dengan irama 24 jam atau irama sirkadian. Pekerja yang bekerja 

secara shift dapat terkena berbagai permasalah kesehatan salah satunya 

adalah gangguan tidur, sebagian besar perawat yang bekerja di rumah sakit 

melaksanakan sistem shift, dan perawat yang paling banyak mengalami 

gangguan tidur adalah perawat yang melakukan kerja secara shift 

(Alawiyyah, 2009). Penelitian yang dilakukan di RSUD Bandar Lampung, 

gangguan tidur (insomnia) pada perawat sebesar 84,3% Saftarina dkk, 

(2013). Serta penelitian lain juga menyatakan terdapat hubungan yang 
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signifikan antara gangguan tidur dengan kelelahan  (p= 0,024) (Wulandari 

dan Adiputra, 2013).  

Rumah sakit umum daerah Dr.Soedarso adalah rumah sakit umum 

milik Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat yang saat ini 

diklasifikasikan sebagai rumah sakit umum Pendidikan kelas B . RSUD 

Dr.Soedarso mempunyai kapasitas 479 tempat tidur, dengan jumlah perawat 

yang bertugas di bangsal rawat inap ada 379 perawat pelaksana terdiri dari 

317 perawat wanita dan 62 perawat laki-laki yang tersebar di 17 bangsal. 

Para perawat tersebut bekerja dalam shift pagi, siang dan malam, sistem 

shift terdiri dari tiga shift yaitu shift 1 atau shift pagi pukul 07-14.00, shift 2 

atau shift siang pukul 14.00-21.00, dan shift 3 atau shift malam pukul 21.00-

07.00. 

RSUD Dr.Soedarso juga merupakan rumah sakit rujukan tertinggi 

(Top Referal Hospital) di Propinsi Kalimantan Barat, hal ini memungkinkan 

terjadi peningkatan jumlah pasien. Dengan banyaknya jumlah pasien yang 

masuk mengharuskan RSUD Dr.Soedarso memiliki perawat yang 

berkualitas dan berdedikasi tinggi, perawat diharapkan mimiliki kinerja yang 

baik dalam melayani kebutuhan pasien (Profil RSUD Dr Soedarso 

Pontianak, 2015) 

Berdasarkan studi pendahuluan pada 10 perawat di ruang rawat inap 

RSUD Dr.Soedarso Pontianak, terdapat sebagian besar perawat berumur 30 

s.d 48 tahun, sudah menikah, 40% mengalami insomnia ringan, 50% 
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mengalami insomnia sedang, 60% mengalami kelelahan ringan, 40% 

mengalami kelelahan sedang , dan 50% kinerjanya kurang baik. 

Untuk itu dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk 

mengetahui sejauh mana Hubungan Faktor-Faktor Kelelahan Kerja Dengan 

Kinerja Perawat (Studi Kasus Perawat Wanita Di Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr Soedarso Pontianak Tahun 2017). 

 

I.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari 

penelitihan ini adalah “Hubungan Faktor-Faktor Kelelahan Kerja Dengan 

Kinerja Perawat (Studi Pada Perawat Wanita Di Rumah Sakit Umum Daerah 

Dr Soedarso Pontianak Tahun 2017)”. 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Hubungan Faktor-Faktor Kelelahan Kerja Dengan Kinerja Perawat 

(Studi Pada Perawat Wanita Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr 

Soedarso Pontianak Tahun 2017). 

I.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui karakteristik (masa kerja, jumlah anak, 

pengasuh anak) pada perawat wanita di Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr Soedarso Pontianak. 
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2. Untuk mengetahui umur perawat wanita di Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr Soedarso Pontianak. 

3. Untuk mengetahui status pernikahan perawat wanita di Rumah 

Sakit Umum Daerah Dr Soedarso Pontianak 

4. Untuk mengetahui status gizi perawat wanita di Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr Soedarso Pontianak 

5. Untuk mengetahui beban kerja perawat wanita di Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr Soedarso Pontianak 

6. Untuk mengetahui  insomnia pada perawat wanita di Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr Soedarso Pontianak. 

7. Untuk mengetahui kelelahan pada perawat wanita di Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr Soedarso Pontianak. 

8. Untuk mengetahui kinerja pada perawat wanita di Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr  Soedarso Pontianak. 

9. Untuk mengetahui hubungan umur dengan kelelahan kerja perawat 

wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soedarso Pontianak. 

10. Untuk mengetahui hubungan status pernikahan dengan kelelahan 

kerja perawat wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soedarso 

Pontianak. 

11. Untuk mengetahui hubungan status gizi dengan kelelahan kerja 

perawat wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soedarso 

Pontianak. 
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12. Untuk mengetahui hubungan beban kerja dengan kelelahan kerja 

perawat wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soedarso 

Pontianak. 

13. Untuk mengetahui hubungan insomnia dengan kelelahan kerja 

perawat wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soedarso 

Pontianak. 

14. Untuk mengetahui hubungan kelelahan kerja dengan kinerja 

perawat wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soedarso 

Pontianak. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

rumah sakit, agar dapat diketahui bahwa kelelahan pada perawat 

dapat menurunkan kinerja perawat. Sehingga dapat diantisipasi 

dengan upaya pengendalian dan pencegahan.   

I.4.2 Bagi Perawat 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemahaman 

perawat mengenai faktor-faktor kelelahan dan akibatnya terhadap 

kinerja sehingga ada tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja dalam melakukan pelayanan. 
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I.4.3 Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti 

khususnya yang berkaitan dengan penyakit akibat kerja. 

I.4.4    Bagi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak 

Hasil penelitian ini sebagai bahan tambahan kepustakaan 

yang dapat menjadi suatu bahan bacaan bagi mhasiswa khususnya 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. 
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I.5 Keaslian Penelitian 

 

Tabel I.1 

Keaslian Penelitian 

 

Judul Penulis Variabel 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan Hasil 

Penelitian 

Kualitas 

Tidur, Status 

Gizi Dan 

Kelelahan 

Kerja 

Pada 

Pekerja 

Wanita 

Dengan 

Peran Ganda 

Elly 

Trisnaw

ati 

(2012) 

Bebas : 

kualitas 

tidur dan 

status gizi 

 

Terikat :  

kelelahan 

kerja 

Penelitian  

Observasion

al analitik 

dengan 

rancangan 

cross 

sectional 

Penelitian 

tentang  

kualitas 

tidur 

terhadap 

kelelahan 

kerja 

1.Variabel 

terikatnya 

yang 

diteliti 

adalah 

kelelahan 

kerja 

 

2. Populasi 

penelitian 

adalah 

pekerja 

wanita 

dengan 

peran 

ganda di 

PT. 

Kusuma 

Sandang 

Semakin 

buruk kualitas 

tidur 

pekerja 

wanita dengan 

status 

menikah, 

semakin 

tinggi tingkat 

kelelahan 

kerjanya. 

Semakin 

buruk status 

gizi pekerja 

wanita 

dengan status 

menikah, 

semakin 

tinggi tingkat 

kelelahan 

kerjanya. 

Hubungan 

Kelelahan 

Kerja 

Dengan 

Kinerja 

Perawat Di 

Bangsal 

Rawat Inap 

Rumah 

Sakit Islam 

Fatimah 

Kabupaten 

Cilacap 

Kurniaw

ati dan 

Solikhah 

(2012) 

Bebas : 

Kelelahan 

Kerja 

 

Terikat : 

Kinerja 

Perawat 

Penelitian  

Observasion

al analitik 

dengan 

rancangan 

cross 

sectional 

Penelitian 

tentang 

kelelahan 

kerja dan 

kinerja 

perawat  

 

1. Variabel 

Bebas 

hanya 

meneliti 

tentang 

kelelahan 

kerja 

 

 

Ada 

hubungan 

antara 

kelelahan 

kerja dengan 

kinerja 

perawat di 

bangsal rawat 

inap Rumah 

Sakit Islam 

Fatimah 

Cilacap. 

Meningkatnya 

kelelahan 

dapat memicu 

menurunnya 

kinerja. 
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Faktor Yang 

Berhubunga

n Dengan 

Kelelahan 

Kerja 

Subyektif 

Pada 

Perawat Di 

Rsud Dr. 

Mohamad 

Soewandhie 

Surabaya 

Dita 

Perwitas

ari dan 

Abdul 

Rohim 

Tualeka 

(2013) 

Bebas :  

faktor 

individu 

(umur, 

masa 

kerja, 

status gizi, 

dan jenis 

kelamin), 

faktor 

pekerjaan 

perawat 

(beban 

kerja dan 

keadaan 

monoton) 

Terikat : 

Kelelahan 

kerja 

Penelitian 

observasion

al dengan 

rancangan 

cross 

sectional 

Penelitian 

tentang 

hubungan 

faktor 

individu 

dan faktor 

pekerjaan 

dengan 

kelelahan 

kerja  

Variabel 

terikatnya 

yang 

diteliti 

kelelahan 

kerja 

 

Hasil 

penelitian 

membuktikan 

bahwa tidak 

ada hubungan 

antara umur, 

jenis kelamin, 

masa kerja 

dan beban 

kerja dengan 

kelelahan. 

 

 

 

 

 

 

 


