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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah 

penduduk terbesar ke-4 di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Indonesia 

adalah negara dengan jumlah penduduk 261,9 juta menurut data terakhir yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2017. Melimpahnya jumlah penduduk 

adalah aset penting bagi pembangunan suatu bangsa. Sumber daya manusia yang 

melimpah dan didukung oleh sumber daya alam yang juga melimpah merupakan 

modal yang sangat besar bagi bangsa Indonesia dalam mengejar ketertinggalan 

dengan negara maju lainnya. Hal ini dapat terwujud apabila pengelolaan sumber 

daya manusia dan sumber daya alam terlaksana dengan baik (Badan Pusat Statisitik, 

2017). 

Menurut data WHO tahun 2017, di banyak negara sebesar 8% penyakit yang 

ditimbulkan akibat kerja adalah depresi. Hasil penelitian Labour Force Survey pada 

tahun 2014 menemukan adanya 440.000 kasus stress akibat kerja di Inggris dengan 

angka kejadian sebanyak 1.380 kasus per 100.000 pekerja yang mengalami stress 

akibat kerja. Sebesar 35% stress akibat kerja berakibat fatal dan diperkirakan hari 

kerja yang hilang sebesar 43%. Berdasarkan survei statisitik kesehatan Australia 

Barat dinyatakan bahwa pekerja laki-laki kehilangan kira-kira 50,8 hari kerja dan 

pekerja wanita kehilangan kira-kira 58,5 hari kerja. Kesehatan jiwa merupakan 

salah satu pendukung untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga 

merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja 

ditempat kerja. Kesehatan jiwa menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang 

signifikan di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data WHO tahun 2018, 

terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta 

orang terkena skizofernia, serta 47,5 juta terkena dimensia.(WHO,2017). 

Menuurut data hasil Riskesdas menunjukan bahwa prevalensi penduduk 

Indonesia pada penduduk umur ≥15 tahun yang mengalami gangguan mental 
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emosional atau stress adalah sebesar 6,0% atau sekitar 37,728 orang. Data hasil 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, Provinsi dengan prevalensi 

ganguan mental emosional atau stres tertinggi adalah Sulawesi Tengah sebesar 11,6 

%, dan yang paling terendah terdapat di Lampung 1,2%. Sedangkan, berdasarkan 

Dinas Kesehatan Kota Tangerang mencatat sebesar 4,8% dari dua juta 

penduduk.(kemenkes 2013) 

Semakin meningkatnya kebutuhan manusia saat ini khususnya bidang 

kesehatan semakin kompleks. Hal ini dapat mempengaruhi meningkatnya tuntutan 

kerja para praktisi kesehatan dalam memberikan pelayanan. Rumah sakit 

diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan yang terbaik kepada 

masyarakat dan diharapkan mampu mewujudkan hal tersebut sangat memerlukan 

tenaga medis yang memiliki kemampuan dalam memberikan layanan kesehatan 

medis sesuai kebutuhan medis pasien. Salah satu petugas layanan kesehatan di 

rumah sakit adalah perawat atau tenaga medis yang selalu berhubungan langsung 

dengan pasien dan memberikan pelayanan sesuai standar asuhan keperawatan 

dalam menunjukkan kesembuhan pasien. 

Bahaya-bahaya potensial (potential hazards) di rumah sakit dapat disebabkan 

oleh berbagai macam faktor. Faktor tersebut meliputi faktor biologi (virus, bakteri, 

jamur dan lainnya), faktor kimia (antiseptik, gas anastesi dan lainnya), faktor 

egronomi (cara kerja yang salah dan lainnya), faktor fisik (suhu, cahaya, listrik, 

getaran, radiasi dan lainnya), faktor psikososial (kerja bergilir, hubungan sesama 

pekerja atau atasan, stres kerja dan lainnya). Faktor-faktor ini dapat menyebabkan 

penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Insiden akut bahaya potensial di Indonesia 

secara signifikan lebih besar terjadi pada pekerja rumah sakit dibandingkan dengan 

seluruh pekerja di semua kategori  seperti jenis kelamin, ras, umur dan status 

pekerjaan (Depkes RI, 2017). Bahaya-bahaya potensial tersebut menjadi stressor 

bagi pekerja di rumah sakit tidak terkecuali perawat di rumah sakit. 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan salah satu pelayanan yang ada di 

rumah sakit besar dan melibatkan perawat, dokter umum dan dokter spesialis. IGD 

melayani pertolongan pertama pada kasus atau penyakit yang tergolong darurat, 
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yaitu melakukan diagnosis dan pengobatan penyakit akut dan cedera yang 

memerlukan tindakan segera. Pasien yang datang di IGD biasanya selalu dinilai 

kegawatannya menjadi tiga prioritas, yaitu prioritas pertama kasus atau penyakit 

dengan kegawat daruratan yang mengancam jiwa dan gawat darurat berat. Prioritas 

dua untuk gawat darurat ringan dan prioritas ketiga untuk kasus atau penyakit yang 

bukan gawat darurat. Pasien prioritas pertama merupakan pilihan pertama petugas 

untuk mendahulukan pelayanan hingga kondisinya stabil baru melayani prioritas 

dua dan seterusnya. Oleh karena hal tersebut, perlu adanya pengertian dan 

kesabaran dari pasien atau pengantarnya karena prioritas tersebut ditentukan oleh 

dokter IGD sesuai dengan derajat kegawatannya. Agar tidak mengganggu petugas 

dalam melakukan pertolongan, maka hanya satu atau dua orang pengantar 

diperbolehkan masuk diruang pemeriksaan atas izin dokter (RS.Sari Asih, 2019). 

Faktor penyebab stress menurut Menurut Gibson, 2015 dibagi menjadi dua 

yaitu karakteristik Individu dan karakteristik Pekerjaan. Karakteristik individu yang 

meliputi  yang meliputi usia, status pernikahan, Tingkat pendidikan dan 

karakteristik pekerjaan yang meliputi Masa kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati et al. (2019) dalam penelitiannya 

menunujukan bahwa adanya hubungan antara usia dengan Stress Kerja pada 

perawat di Instalasi Gawat Darurat RSUD Karang asem, Didukung oleh penelitian 

Muthya, 2016, mengatakan bahwa terdapat hubungan antara status pernikahan 

dengan Stress kerja. Selain itu menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Venny, 

2016, menunjukan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan terhadap stress 

kerja dan beban kerja. Menurut penelitian yang lainnya yaitu Tetik,2015 juga 

menunjukan adanya hubungan antara ,asa kerja terhadap stress kerja. 

Menurut Sumarna 2018, jika seseorang mengalami stress maka akan terganggu 

keadaan fisik, emosi pikiran dan perilakunya. Dalam keadaan stress pekerja akan 

merasa tegang,tak mampu berpikir secara rasional,sehingga menjadi mudah 

marah,cemas bahkan depresi.  
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  Rumah Sakit Sari Asih Karawaci Kota Tangerang merupakan salah satu 

rumah sakit terbesar di Kota Tangerang dan memiliki banyak cabang. Hingga saat 

ini, RS Sari Asih telah memiliki beberapa cabang rumah sakit dan berhasil 

mendapatkan penghargaan baik nasional maupun internasional dalam hal keilmuan, 

fasilitas dan alat kesehatan. Karyawan pada Rumah Sakit Sari Asih Karawaci yang 

memiliki tingkat Stress Kerja tinggi yaitu karyawan yang menghadapi pasien secara 

langsung. Karyawan yang bekerja pada departemen tersebut adalah cermin dari 

kualitas Rumah Sakit yang akan dinilai pasien saat memasuki suatu ruang 

perawatan. Untuk itu kesiapan, kesigapan, ketepatan serta kemampuan karyawan 

dalam menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawabnya sangatlah menentukan 

dalam memberikan kesan baik maupun buruk pada para pasien yang datang ke 

Rumah Sakit Sari Asih Karawaci. 

Berdasarkan studi pendahuluan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Sari 

Asih Karawaci, ditemukan bahwa terdapat 10 dari 15 orang perawat yang 

mengalami stres kerja, dengan komposisi 7 perawat mengalami stress tingkat tinggi 

dan 3 perawat mengalami stres sedang. Penyebaran  kusioner yang terdiri dari 7 

dimensi dan satu diantaranya memiliki bobot nilai tertinggi yaitu dimensi situasi 

konflik dengan dokter, jadi dapat disimpulkan bahwa perawat di IGD masih banyak 

yang mengalami konflik terhadap dokter sehingga dapat menimbulkan stress kerja. 

 Perawat di IGD dituntut untuk melakukan bekerja cepat dan kritis dalam 

melakukan penanganan awal kepada pasien,karena banyaknya kondisi Urgent yang 

di derita pasien,  dan banyaknya pasien yang datang per harinya sehingga perawat 

di IGD memiliki beban kerja yang berat dibandingkan dengan unit lain di Rumah 

sakit Sari Asih. Kondisi ini dapat menimbulkan beban kerja berlebih pada perawat, 

sehingga perawat mudah mengalami stress yang mengganggu kondisi emosional, 

proses berpikir dan kondisi fisik perawat hal tersebut sesuai data dari pihak 

manajemen RS Sari Asih dari bulan September 2018–Januari 2019 yaitu didapatkan 

hasil bahwa perawat yang mengalami sakit sebanyak 45% yang  mengakibatkan 

kinerja perawat menjadi buruk dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi 

kinerja rumah sakit secara keseluruhan dibuktikan dengan hasil survey kepuasan 

pasien yang memberikan penilaian tidak puas sebanyak 68%. 
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Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Stress kerja. Peneliti memandang perlu 

untuk melakukan suatu penelitian pada karyawan Rumah Sakit Sari Asih Karawaci 

untuk menyelesaikan skripsi dengan mengambil judul, “Faktor faktor yang 

berhubungan dengan Tingkat Stres Kerja Pada Perawat Di Instalasi Gawat 

Darurat (IGD) Rumah Sakit Sari Asih Karawaci Tangerang.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Perawat di IGD Rumah Sakit Sari Asih Karawaci  dituntut untuk melakukan 

bekerja cepat dan kritis dalam melakukan penanganan awal kepada pasien,karena 

banyaknya kondisi Urgent yang di derita pasien,  dan banyaknya pasien yang 

datang perharinya sehingga perawat di IGD memiliki beban kerja yang berat 

dibandingkan dengan unit lain di Rumah sakit Sari Asih, Kondisi ini dapat 

menimbulkan beban kerja berlebih pada perawat, sehingga perawat mudah 

mengalami stress yang mengganggu kondisi emosional, proses berpikir dan kondisi 

fisik perawat. Serta, hasil observasi awal di IGD Rumah Sakit sari asih Karawaci 

menunjukkan bahwa terdapat 10 dari 15 orang perawat yang mengalami stres kerja, 

dengan komposisi 7 perawat mengalami stress tingkat tinggi dan tiga perawat 

mengalami stres sedang dengan menyebarkan kusioner yang terdiri dari 7 dimensi 

dan satu diantaranya memiliki bobot nilai tertinggi yaitu dimensi situasi konflik 

dengan dokter, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perawat di IGD banyak 

yang mengalami konflik terhadap dokter, Sehingga perawat mudah mengalami 

stress yang mengganggu kondisi emosional, proses berpikir dan kondisi fisik 

perawat hal tersebut sesuai data dari pihak manajemen RS Sari Asih dari bulan 

September 2018–Januari 2019 yaitu didapatkan hasil bahwa perawat yang 

mengalami sakit sebanyak 45% yang  mengakibatkan kinerja perawat menjadi 

buruk dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja rumah sakit secara 

keseluruhan dibuktikan dengan hasil survey kepuasan pasien yang memberikan 

penilaian tidak puas sebanyak 68%.  Oleh karena itu penilliti tertarik ingin meniliti 

tentang “Faktor-Faktor Yang berhubungan dengan tingkat Stres kerja Pada Perawat 

Di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Sari Asih Karawaci Tangerang.” 



6 
 

Universitas Esa Unggul 

 

1.3 Pertanyaan Penilitian 

Pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa Faktor-faktor yang berhubungan dengan stres kerja pada perawat 

instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sari Asih Karawaci ? 

2. Bagaimana gambaran stres kerja pada perawat instalasi gawat darurat 

Rumah Sakit Sari Asih Karawaci ? 

3. Bagaimana gambaran antara usia terhadap stres kerja pada perawat instalasi 

gawat darurat Rumah Sakit Sari Asih Karawaci ? 

4. Bagaimana gambaran antara status pernikahan terhadap stres kerja pada 

perawat instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sari Asih Karawaci ? 

5. Bagaimana gambaran antara Masa Kerja terhadap stres kerja pada perawat 

instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sari Asih Karawaci ? 

6. Apakah ada hubungan antara usia terhadap stres kerja pada perawat instalasi 

gawat darurat Rumah Sakit Sari Asih Karawaci ? 

7. Apakah ada hubungan antara status pernikahan terhadap stres kerja pada 

perawat instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sari Asih Karawaci ? 

8. Apakah ada hubungan antara masa kerja terhadap stres kerja pada perawat 

instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sari Asih Karawaci ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan stres kerja pada 

perawat instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sari Asih Karawaci. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran stres kerja pada perawat instalasi gawat darurat 

Rumah Sakit Sari Asih Karawaci 

2. Mengetahui gambaran Usia pada perawat instalasi gawat darurat 

Rumah Sakit Sari Asih Karawaci 

3. Mengetahui gambaran Status Pernikahan pada perawat instalasi gawat 

darurat Rumah Sakit Sari Asih Karawaci 
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4. Mengetahui gambaran Masa kerja pada perawat instalasi gawat darurat 

Rumah Sakit Sari Asih Karawaci 

5. Menganalisis hubungan antara usia terhadap stres kerja pada perawat 

instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sari Asih Karawaci 

6. Menganalisis hubungan antara status pernikahan terhadap stres kerja 

pada perawat instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sari Asih Karawaci 

7. Menganalisis hubungan antara masa kerja terhadap stres kerja pada 

perawat instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sari Asih Karawaci 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan tambahan dan 

untuk menambah daftar buku perpustakaan tentang gambaran tingkat stres 

kerja pada perawat. 

1.5.2 Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman baru bagi peneliti dalam 

melaksanakan penelitian sekaligus menambah wawasan ilmiah dan 

pengetahuan mengenai gambaran tingkat stres kerja. Serta sebagai 

pemenuhan tugas akhir di Universitas Esa Unggul. 

1.5.3 Tempat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi sekaligus bahan evaluasi, 

agar Rumah Sakit Sari Asih Karawaci dapat lebih memperhatikan faktor-

faktor yang dapat menyebabkan stres kerja karyawannya terutama perawat 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) agar dapat meningkatkan kinerja karyawan 

sehingga akan berdampak pada pelayanan kepada pasien. 
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1.5.4 Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti 

selanjutnya yang ingin meneliti mengenai gambaran tingkat stres kerja pada 

karyawan. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang 

berhhubungan dengan stress kerja pada Perawat di Instalasi Gawat Darurat  Rumah 

Sakit Sari Asih Karawaci. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan April 2019. 

Sasaran nya adalah seluruh perawat di Instalasi Gawat Darurat . Dilakukan 

penelitian ini karena berdasarkan studi pendahuluan di Rumah Sakit Sari Asih 

Karawaci diketahui bahwa terdapat 10 dari 15 orang perawat yang mengalami stres 

kerja, dengan komposisi 12 perawat mengalami stress tingkat tinggi dan satu 

perawat mengalami stres sedang.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dengan desain Cross Section
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