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ABSTRAK 

 

Dewi Sartika 

Gambaran Stres Kerja Pegawai bagian Rekam Medis Rumah Sakit Bhakti 

Wiratamtama Semarang, 

xvi +153 halaman +4 tabel +5 gambar+19 lampiran 
 

       Faktor yang menyebabkan stres kerja adalah lingkungan kerja yang kurang 

nyaman, konsultasi yang tidak efektif dan konflik antara tuntutan keluarga dan 

tuntutan instansi. Penelitian kualitatif perlu dilakukan untuk memperoleh 

informasi dan gambaran stres kerja sebagai upaya untuk mengetahui penyebab 

stres kerja pegawai bagian rekam medis rumah sakit Bhakti Wiratamtama 

Semarang. 

       Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif menggunakan teknik 

snowball sampling. Informan utama berjumlah 15 pegawai dan 2 triangulasi yakni 

kepala Rekam Medis dan Kepala K3 rumah sakit.  

       Sebagian besar informan mengeluhkan kondisi ruang yang kurang nyaman 

yang menyebabkan pegawai mengalami cepat lelah dalam bekerja dan 

menimulkan gejala stres kerja. Rak fililng yang kurang rapi dan pengembalian 

dokumen rekam medis pasien yang terlambat juga mempengaruhi stres kerja 

pegawai. Adanya pertemuan triwulan yang diadakan oleh seluruh pegawai rekam 

medis dapat mengurangi masalah yang dihadapi oleh pegawai. 

       Saran yang diberikan kepada pegawai yaitu petugas filing melakukan 

pemilahan dokumen rekam medis antara lembar yang akan diabadikan dan lembar 

rekam medis sisa yang akan dimusnahkan. Rumah sakit disarankan dalam 

pembersihan berkas pasien dan penataan ruang lebih ditata dengan rapi agar 

pegawai nyaman dalam mobilisasi dalam bekerja. 
         

Kata Kunci: Stres Kerja, Penyebab, Pegawai Rekam Medis 

Kepustakaan: 28 (1971-2014) 
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ABSTRACT 

 

Dewi Sartika 

The Description of Job Stress on Employee Medical Record Bhakti 

Wiratamtama Semarang Hospital, 

xvi +153  pages +4 tables + 5 figures +19  attachments 

 

 Factor the cause of job stress is uncomfortable working environtment, 

uneffective consultations and conflicts between family and company demands. 

Purpose of this qualitative research is to get work stress overview of medical 

record employee in wiramtama bhakti hospital semarang.  

 This research method is qualitative research using snowball sampling. Main 

informant contain of 15 employee and 2 triangulation of the head and the Chief 

Medical Record K3 hospital. 

 Most informants complained less comfortable space conditions that cause 

employees to experience rapid fatigue in working and menimulkan symptoms of 

job stress. Shelves fililng less neat and returns document medical records of 

patients who are late also affects employee stress. Their quarterly meeting held by 

all employees of medical records can reduce the problems faced by employees. 

 Suggestion to employee of filling is sort the medical record document with 

use and unused sheets. suggestion to hospital is clean up patients documents and 

tidy up the room so the employee can work with comfort. 

 

Keywords: Job Stress, Causes, Medical Record Employee 

Bibliography: 28 (1971-2014) 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO: 

 Dalam Al-Qur’an surat Al-Insyirah ayat lima sampai enam “Sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan, maka apabila kamu telah (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain (Prof. R.H.A. Soenarjo S.H, 1971:1073)”. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk 

menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja 

pada khususnya dan manusia pada umumnya hasil karya dan budaya untuk 

menuju masyarakat adil dan makmur. Menurut Suma’mur P.K. dalam Cecep Dani 

Sucipto (2014:2). Keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk 

menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang 

bekerja di perusahaan yang bersangkutan. 

Menurut Health Safety Executive, bahwa stres adalah reaksi negatif manusia 

akibat adanya tekanan yang berlebihan atau jenis tuntutan lainnya (Tarwaka, 

2014:375). Hal tersebut membuat suatu pemisahan yang penting diantara tekanan 

yang dihadapi, namun demikian, stres akan menjadi hal yang positif jika dapat 

dikendalikan secara benar, dan sebaliknya bila tidak dapat dikendalikan dengan 

baik akan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Tekanan yang dapat 

menyebabkan stres dapat muncul dari kehidupan personel individu maupun 

lingkungan pekerjaannya. Manusia juga mempunyai ketahanan yang berbeda-

beda di dalam mengatasi berbagai jenis tekanan.  

Stres kerja dapat diartikan sebagai sumber atau stressor kerja yang 

menyebabkan reaksi individu berupa reaksi fisiologis, psikologis dan perilaku. 

Lingkungan pekerjaan berpotensi sebagai stressor kerja, dimana stressor kerja 

merupakan segala kondisi pekerjaan yang dipersepsikan karyawan sebagai 

tuntutan dan dapat menimbulkan stres kerja (Naila Atmaningtyas, 2013:33). 
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Ada tiga kategori umum sebagai konsekuensi dari stres yaitu gejala fisiologis, 

psikologis dan perilaku. Gejala fisiologis terkait dengan aspek kesehatan dan 

medis yang menunjukkan bahwa stres dapat menciptakan perubahan metabolis, 

meningkatkan laju detak jantung dan pernafasan, meningkatkan tekanan darah, 

menimbulkan sakit kepala dan menyebabkan serangan jantung. Gejala psikologis 

meliputi ketidakpuasan terutama yang berkaitan dengan ketidakpuasan yang 

berkaitan dengan pekerjaan. Disamping itu stres juga muncul dalam bentuk 

keadaan psikologis lain seperti ketegangan, kecemasan, mudah marah, kebosanan 

dan suka menunda-nunda. Gejala perilaku meliputi perubahan produktivitas, 

absensi, tingkat keluar masuknya karyawan, perubahan kebiasaan makan, 

meningkatkan konsumsi rokok dan alcohol, bicara cepat, gelisah dan adanya 

gangguan tidur (Sentot Imam Wahjono, 2010:112). 

Tuntutan akan kinerja pegawai yang tinggi memang sudah menjadi bagian 

dari semua perusahaan. Namun fakta yang ada sekarang memperlihatkan bahwa 

belum semua karyawan memiliki kinerja yang tinggi sesuai dengan harapan 

instansi. Masih banyak terdapat pegawai yang memiliki kinerja yang rendah. 

Berdasarkan peringkat indeks kinerja yang telah dilakukan World Investement 

Report (WIR) tahun 2003, indeks kinerja Indonesia menempati urutan ke-138 dari 

140 negara. Peringkat ini dengan memperhatikan indikator tingkat kehadiran, 

kualitas pekerjaan dan kuantitas pekerjaan pegawai Indonesia tergolong rendah. 

Masalah stres kerja di dalam organisasi menjadi gejala yang penting diamati sejak 

mulai timbulnya tuntutan untuk efesien di dalam pekerjaan. Setiap tenaga kerja 

bekerja sesuai dengan perannya dalam organisasi. Namun dengan demikian 
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tenaga kerja tidak selalu berhasil untuk memainkan perannya tanpa menimbulkan 

masalah. Kurang berfungsinya peran, merupakan pembangkit stres yaitu meliputi 

konflik peran (Reni Hidayati dkk., 2008:55). 

Banyak penelitian yang membahas hubungan antara stres, locus of control dan 

kepuasan kerja serta kinerja karyawan. Diantaranya penelitian yang dilakukan 

Patten (2005), yang meneliti pengaruh locus of control terhadap kepuasan kerja 

dan kinerja para auditor internal di Amerika. Locus of control memiliki tingkat 

locus of control internal yang cukup tinggi sehingga cenderung lebih mudah 

merasa puas dan mampu menghasilkan kinerja yang baik karena pengendalian 

yang bagus. Adapula penelitian dari Hulaifah Gaffar (2012) yang meneliti 

hubungan stres kerja karyawan Bank Mandiri wilayah X Makasar yang 

menemukan bahwa stres kerja berpengaruh terhadap kinerja. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Singh dan Ashish (2011) membahas mengenai 

peranan penting stres kerja dan locus of control terhadap kepuasan kerja para 

manajer level menengah di perusahaan swasta di India memberikan temuan yang 

berbeda. Dari hasil penelitian tersebut, terbukti bahwa tingkat stres kerja dan locus 

of control berpengaruh negatif terhadap kepuasan kinerja (Halida Safira, 

2011:92). 

Semua karakteristik organisasi yang diujikan berpengaruh terhadap stres kerja. 

Aspek tugas merupakan stressor paling dominan yang berpengaruh terhadap stres 

kerja perawat. Imbalan jasa, lingkungan kerja, pengembangan karir dan tim kerja 

juga berperngaruh pada stres kerja perawat. Karakteristik organisasi ini 

merupakan stressor kategori frendah bagi perawat di sebuah RS Medan (Soep, 

2012:74). 
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Rumah sakit merupakan unit pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan 

serta penelitian. Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan pada 23 Januari 

2015 di ruang Rekam Medis Rumah Sakit Bhakti Wiratamtama yang terletak di 

Jalan Cokroaminoto nomor 10 Kota Semarang. Jumlah pegawai rekam medis 

sebanyak 15 pegawai. Dari seluruh pegawai ada enam orang laki-laki dan 

sembilan orang perempuan. Rata-rata pendidikan terakhir yang ditempuh, untuk 

lulusan SMA sebanyak delapan orang, D3 sebanyak enam orang dan S1 ada satu 

orang.  

Pegawai dalam bekerja dibagi menjadi 3 shift yaitu shift pagi, shift siang dan 

shift malam. Pada hari Senin sampai dengan hari Kamis shift pagi dimulai pukul 

07.00-13.00 WIB sedangkan untuk hari Jum’at sampai dengan hari Sabtu dimulai 

pukul 07.00-11.00 WIB. Shift siang untuk hari Senin sampai dengan hari Sabtu 

dimulai pukul 14.00-20.00 WIB. Sehari dapat pegawai menerima sebanyak 250 

pendaftar pasien, dengan menerima pendaftar pasien dapat meningkatkan  

tutuntutan kerja bagi pegawai yang dapat menyebabkan stres kerja. Luas ruang 

rekam medis 325m
2
, dengan berbagai sarana seperti rak berkas, meja, kursi, 

lemari, kipas angin dan lain-lain. 

Rumah sakit bhakti wiratamtam semarang terdiri atas bagian luar dan bagian 

dalam. Bagian luar rekam medis meliputi Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan 

(TPPRJ), Unit Rawat Jalan (URJ), Tempat Pendaftran Rawat Inap (TPRI), Unit 

Rawat Inap (URI), unit Gawat Darurat (UGD), dan Instalasi Pemeriksaan 

Penunjang (IPP). Sedangkan bagian dalam rekam medis meliputi analising 

reporting, koding indeksing, dan filling. Dalam pemberian nomor rekam medis 

masih sering terjadi duplikasi nomor rekam medis karena peran petugas 
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pendaftaran yang kurang menjalankan fungsinya dengan baik, serta tidak adanya 

buku penggunaan nomor rekam medis, sehingga terjadi nomor rekam medis ganda 

dan akan menyulitkan petugas filing karena terjadi duplikasi nomor rekam medis. 

Akibat pemberian nomor rekam medis ganda pelayanan menjadi terhambat karena 

lamanya dalam pencarian berkas rekam medis pasien, isi rekam medis menjadi 

tidak berkesinambungan karena terbagi dalam beberapa dokumen rekam medis. 

Dokumen di rak filing tidak tertata dengan rapi, informasi medis pasien tidak 

berkesinambungan akibat petugas filing sering tidak tepat dalam pengembalian 

dokumen rekam medis pasien. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah bagi 

pegawai rekam medis yang dapat memicu timbulnya stres kerja. 

Stres kerja yang dialami oleh pegawai Rekam Medis di Rumah Sakit Bhakti 

Wiratamtama Semarang dapat terlihat dari gejala yang dirasakan oleh pegawai 

seperti sering merasakan kulit pucat dan terasa dingin saat bekerja, aliran darah 

sangat cepat saat bekerja, pernafasan meningkat saat bekerja, otot tegang saat 

bekerja, merasa cepat marah, merasa tegang saat bekerja, merasa cemas saat 

bekerja, sukar berkonsentrasi dalam bekerja, sulit tidur setelah bekerja dan cepat 

merasa letih setelah bekerja. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya pekerjaan 

dalam waktu yang terlalu singkat menghadapi tugas yang kompleks dan terlampau 

banyak tagihan yang yang harus dibayar dan tidak cukup pendapatan. 

Rumah Sakit Bhakti Wiratamtama Semarang juga belum mempunyai unit 

pelayanan pembinaan atau konseling bagi tenaga kerja. Hal tersebut kurang 

mendukung upaya peningkatan kesehatan psikis karyawan, yang pada akhirnya 
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tanpa disadari berkembang stres kerja pada pegawai. Di lingkungan kerja, juga 

terjadi stres kerja yaitu ketegangan yang sering dialami oleh pekerja yang dapat 

mengganggu situasi kerja serta konsentrasi dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Timbulnya ketegangan tersebut pada hakikatnya dipengaruhi oleh lima faktor, 

yaitu faktor intrinsik dalam pekerjaan, peran dalam organisasi, pengembangan 

karir, hubungan dalam pekerjaan, serta struktur dan iklim organisasi (Cecep Dani 

Sucipto, 2014:2). Stres yang tidak diatasi dengan baik biasanya berakibat pada 

ketidakmampuan seseorang berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, 

baik dalam lingkungan pekerjaan  maupun di luar pekerjaan. Mengingat besarnya 

pengaruh stres pada pegawai terhadap kinerjanya, pengelola terhadap stres itu 

sendiri harus mendapatkan perhatian dan keunggulan dari manajemen instalasi 

rekam medis agar tujuan organisasi bisa lebih mudah tercapai.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah gambaran stres kerja pegawai 

bagian Rekam Medis Rumah Sakit Bhakti Wiratamtama Semarang?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran stres kerja pegawai 

bagian rekam Medis Rumah Sakit Bhakti Wiratamtama Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Rumah Sakit Bhakti Wiratamtama Semarang 

Rumah Sakit memperoleh masukan dalam menetapkan program-program 

kerja khususnya Keselamatan dan Kesehatan kerja menciptakan lingkungan kerja 
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yang nyaman, sehingga dapat melakukan penanggulangan dan pengendalian stres 

kerja akibat kerja pada pegawai. 

1.4.2 Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini merupakan matrik yang memuat tentang judul 

penelitian, nama peneliti, tahun dan tempat penelitian, rancangan penelitian, 

variabel yang diteliti dan hasil yang diteliti yang membandingkan dua peneliti 

selanjutnya (Tabel 1.1). 

 

No Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Hubungan 

antara stres 

kerja deng-

an produk-

tivitas kerja 

pada karya-

wan bagian 

moulding 

perum per-

hutani In-

dustri peng-

olahan ka-yu 

Brum-bung 

Sema-rang 

Krissa 

Fajar 

Okti  

Sumar-

sih 

Tahun 2005 

di Brum-

bung Sema-

rang 

Rancangan 

penelitian ini 

mengguna- 

kan survey 

analitik de-

ngan pen-

dekatan cross 

sec-tional 

Variabel 

bebas: stres 

kerja Vari-

abel terikat:  

produktivi-

tas kerja 

Ada 

hubungan 

yang signi-

fikan antara 

stres kerja 

dengan pro-

duktifitas 

2. Gambaran 

stres kerja 

pada karya-

wan bagian 

administra- 

si Fakultas 

Ilmu Ke-  

Maryo-

no 

Tahun 2012 

di Fakultas 

Ilmu Ke-

olahragaan 

Universitas  

Rancangan 

penelitian ini 

mengguna-kan 

des-kriptif de-

ngan pende-

katan cross  

Variabel 

Bebas: 

Karakteri

stik 

individu,b

eban 

tambah- 

Tingkat stres 

kerja pada 

kar-yawan 

ba-gian ad-

minitrasi  

 

 

 

Tabel 1.1:Keaslian Penelitian 
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Lanjutan (Tabel 1.1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 olahragaan 

Universitas 

Negeri 

Semarang 

  sectional. an dan 

beban 

kerja 

Variabel 

terikat:stres 

kerja 

karyawan 

Fakultas 

Ilmu Ke-

olahragaan 

Universitas 

Negeri Se-

marang se-

cara ke-

seluruhan 

dalam ka-

tegori 

rendah. 

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian mengenai fenomena perilaku stres kerja pada pegawai bagian 

rekam Medis Rumah Sakit Bhakti Wiratamtama Semarang belum pernah 

dilakukan. 

2. Tempat penelitian ini di bagian instalasi rekam medis Rumah Sakit Bhakti 

Wiratamtama Semarang, sedangkan penelitian sebelumnya di Perum 

Perhutani Industri Pengolahan Kayu  Brumbung Semarang dan Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Waktu  

Pengambilan data yang berjudul “Gambaran Stres Kerja Pegawai bagian 

Rekam Medis Rumah Sakit Bhakti Wiratamtama Semarang” dilaksanakan pada 

Bulan September Tahun 2015. 

1.6.2  Ruang Lingkup Tempat 

 Tempat penelitian di Rumah Sakit Bhakti Wiratamtama Semarang, yaitu 

Jalan Dr. Soetomo No. 10 Kota Semarang. 
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1.6.3  Ruang Lingkup Materi 

Materi yang berhubungan dengan penelitian ini termasuk dalam materi Ilmu 

Kesehatan Masyarakat khususnya keselamatan dan kesehatan kerja.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Stres 

Istilah stres dikenalkan oleh Canadian Selye setelah perang dunia II 

digunakan dalam lapangan ilmu kedokteran. Selye mendefinisikan stres sebagai 

reaksi organisme terhadap situasi yang mengancam (Grandjean 1980). Ivancevich 

dan Matteson (1980) seperti dikutip Miner (1992) menyatakan bahwa stres adalah 

respon adaptif terhadap tidak kesesuaian antara kemampuan individu dengan 

tuntutan situasi eksternal. Kranz et. al. (1985) seperti dikutip Minner (1992) 

mendefinisikan stres sebagai suatu keadaan internal individu ketika persepsi 

adanya suatu ancaman baik fisik maupun psikologis yang ada di lingkungannya 

(Tulus Winarsunu, 2008:75). 

Stres adalah akibat dari interaksi (timbal-balik) antara rangsangan lingkungan 

dan respon individu. Stres juga harus dibedakan dengan stressor. Stressor adalah 

sesuatu yang menyebabkan stres (Siswanto, 2009:50). Menurut Cox dkk., stres 

adalah kondisi yang terjadi bila transaksi antara individu dengan lingkungan yang 

menyebabkan individu merasakan adanya perubahan, apakah itu nyata atau tidak, 

antar tuntutan situasi dan sumber-sumber dari sistem biologis, psikologis dan 

sosial (Eunike Raffy Rustiana, 2012:59). 

Stres adalah sebuah respon alami dari tubuh dan jiwa kita ketika mengalami 

tekanan dari lingkungan (Naila Atmaningtyas, 2013:28). Menurut Manuamba,  

stres adalah segala rangsangan atau aksi dari tubuh manusia baik yang berasal dari 

luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri yang dapat menimbulkan bermacam-
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macam dampak yang merugikan mulai dari menurunnya  kesehatan sampai 

kepada dideritanya suatu penyakit (Tarwaka, 2014:374). 

Menurut Health Safety Executive , stres adalah reaksi negatif manusia akibat 

adanya tekanan yang berlebihan atau jenis tuntutan lainnya. Hal tersebut membuat 

suatu pemisahan yang penting diantara tekanan yang dihadapi, namun demikian, 

stres akan menjadi hal yang positif jika dapat dikendalikan secara benar, dan 

sebaliknya bila tidak dapat dikendalikan dengan baik akan dapat mengakibatkan 

gangguan kesehatan (Tarwaka, 2014:375). 

2.2 Stres Kerja 

Stres kerja dapat diartikan sebagai sumber atau stressor kerja yang 

menyebabkan reaksi individu berupa reaksi fisiologis, psikologis dan perilaku. 

Stressor kerja merupakan segala kondisi pekerjaan yang dipersepsikan karyawan 

sebagai suatu tuntutan dan dapat menimbulkan stres kerja (Naila Atmaningtyas, 

2013:33). 

Menurut Medelson, stres akibat kerja secara lebih sederhana, dimana stres 

merupakan suatu ketidakmampuan pekerja untuk menghadapi tuntutan tugas 

dengan akibat suatu ketidaknyamanan dalam kerja. Sedangkan respon stres kerja 

merupakan suatu total emosional individu dan atau merupakan respon fisiologis 

terhadap kejadian yang diterimanya (Tarwaka, 2014:376). 

Secara lebih spesifik menurut National Institute of Occupational Safety and 

Health (NIOSH) mendefinisikan bahwa stres akibat kerja adalah respon 

emosional dan fisik yang bersifat mengganggu atau merugikan yang terjadi pada 

saat tuntutan tugas tidak sesuai dengan kapabilitas, sumber daya, atau keinginan 



12 
 

 
 

pekerja. Menurut European Commision, bahwa stres akibat kerja adalah suatu 

bentuk emosional, kognitif, perilaku adan reaksi fisiologis terhadap aspek-aspek 

pekerjaan, organisasi kerja, lingkungan yang bersifat merugikan (Tarwaka, 

2014:376). 

Menurut Rice, seseorang dapat dikategorikan mengalami stres kerja adalah 

apabila stres yang dialami melibatkan juga pihak organisasi perusahaan tempat 

orang yang bersangkutan bekerja. Setiap aspek dari lingkungan kerja dapet 

dirasakan sebagai stres oleh tenaga kerja. Tergantung dari persepsi tenaga 

terhadap lingkungannya, apakah ia merasakan adanya stres ataukah tidak. Hal ini 

berarti bahwa pada situasi kerja yang sama, seorang tenaga kerja dapat mengalami 

stres sedangkan yang lainnya tidak (Anies, 2014:194). 

2.3 Sumber Stres  

Berikut ini merupakan faktor yang diidentifikasi sebagai potensi sumber stres: 

2.3.1 Lingkungan 

  Ketidakpastian lingkungan mempengaruhi perancangan struktur organisasi, 

ketidakpastian juga mempengaruhi tingkat stres di kalangan para karyawan dalam 

sebuah organisasi. Bentuk ketidakpastian lingkungan ini antara lain ketidakpastian 

ekonomi, ketidakpastian politik, ketidakpastian teknologi dan ketidakpastian 

keamanan (Sentot Imam Wahjono, 2010:109). Kondisi kerja yang buruk 

berpotensi menyebabkan pekerja mudah sakit, mengalami stres psikologis dan 

menurunkan produktivitas kerja. Lingkungan yang kurang nyaman, misalnya 

panas, berisik, sirkulasi udara kurang, membuat pekerja mudah menderita stres 

(Anies, 2014:195). 
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2.3.2 Organisasi.  

Faktor organisasi yang menjadi potensial sumber stres yaitu (1) tuntutan tugas 

dalam hal desain pekerjaan individu, kondisi kerja dan tata letak fisik, (2) tuntutan 

peran yang berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada seseorang sebagai 

fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam sebuah organisasi, (3) tuntutan 

antarpribadi, yang merupakan tekanan yang diciptakan oleh karyawan oleh 

karyawan lain seperti kurangnya dukungan sosial dan buruknya hubungan antar 

pribadi para karyawan, (4) struktur organisasi yang menentukan diferensiasi 

dalam organisasi, tingkat aturan dan peraturan, dan dimana keputusan diambil. 

Aturan yang berlebihan dan kurangnya partisipasi individu dalam pengambilan 

keputusan merupakan potensi sumber stres, (5) kepemimpinan organisasi yang 

terkait dengan gaya kepemimpinan atau manajerial dari eksekutif senior 

organisasi. Gaya kepemimpinan tertentu dapat menciptakan budaya yang menjadi 

potensi sumber stres (Sentot Imam Wahjono, 2010:109). 

2.3.3 Individu 

 Menurut Sarafino, sumber stres dari dalam individu, muncul melalui 

kesakitan (illness) dan konflik batin. (1) stres yang muncul melalui sakit (illness). 

Menderita sakit itu memberi tuntutan pada system biologis dan psikologis 

individu, dan tingkatan stres yang ditimbulkan oleh tuntutan itu tergantung pada 

keseriusan penyakit serta umur individu. (2) stres yang muncul melalui konflik. 

Konflik terjadi ketika seseorang menilai dua kekuatan motivasi yang bersamaan 

dan harus memilih. Menurut Kurt Lewi ada tiga jenis konflik yang pokok, yaitu 

konflik angguk-angguk (approach-aproach conflict), konflik geleng-geleng 
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(avoidance-avoidance conflict), dan konflik geleng angguk (Eunike Raffy 

Rustiana, 2012:68). Faktor individu lain yang terkait dengan faktor dalam 

kehidupan pribadi individu. Faktor tersebut yaitu: persoalan keluarga, masalah 

ekonomi pribadi, dan karakteristik kepribadian bawaan (Sentot Imam Wahjono, 

2010:109).  

2.3.4 Keluarga 

 Stres di dalam keluarga dapat bersumber dari interaksi antar anggota 

keluarga, adanya anggota keluarga baru dalam keluarga, dan kehilangan, 

kecacatan atau sakitnya salah satu anggota keluarga (Eunike Raffy Rustiana, 

2012:68). 

2.3.5 Komunitas dan Masyarakat. 

 Interaksi antar anggota keluarga adanya anggota baru dalam keluarga, dan 

kehilangan, kecacatan, atau sakitnya salah satu anggota keluarga. Interaksi 

seseorang di luar lingkungan keluarga juga dapat menjadi sumber stress (Eunike 

Raffy Rustiana, 2012:68).    

2.3.6 Kerja yang Berlebihan 

Pekerjaan ynag berlebihan  dapat dibedakan menjadi kuantitatif dan kualitatif. 

Dikatakan berlebihan secara kuantitatif, bila target kerja melebihi kemampuan 

pekerja yang bersangkutan, akibatnya mudah lelah dan berada dalam 

ketegangan tinggi. Sementara berlebihan kualitatif, bila pekerjaan memiliki 

ketegangan tinggi. Sementara overload kualitatif, bila pekerjaan memiliki 

tingkat kesulitan atau kerumitan yang tinggi (Anies, 2014:195). 
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2.3.7 Devripationa Stres 

 Istilah deprivational stres diperkenalkan oleh George Every dan Daniel 

Girdano (1980), yaitu pekerjaan yang tidak menantang atau menarik bagi pekerja. 

Akibatnya, timbul berbagai keluhan seperti kebosanan, ketidakpuasan dan 

sebagainya (Anies, 2014:195). 

2.3.8 Pekerjaan Berisiko Tinggi 

 Ada pekerjaan yang berisiko tinggi dan berbahaya bagi keselamatan, 

misalnya pekerjaan di pertambangan, di lepas pantai, pekerja cleaning service 

pada gedung-gedung pencakar langit, dan sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan 

tersebut berpotensi menimbulkan stres (Anies, 2014:195). 

2.4 Gejala Stres Kerja 

2.4.1 Psikologis 

Gejala stres kerja menurut gejala psikologis individu adalah pesimisme, 

mudah lupa, kebosanan, ketidaktegasan, ketidaksabaran, pikiran yang kaku, 

depresi, kecemasan, tidak logis, apati, kesepian, masa tidak berdaya dan ingin 

melarikan diri ( John B. Arden, 2006:xii). 

Gejala psikologis yang terjadi dari ringan sampai sedang pada individu yang 

mengalami stres kerja yaitu pelupa, sukar konsentrasi, sukar mengambil 

keputusan, cemas, was-was, kuatir, mimpi-mimpi buruk, murung, mudah jengkel, 

mudah menangis, pikiran bunuh diri, gelisah, pandangan putus dan sebagainya 

(Pandji Anoraga, 2006:110). 

Terry Behr dan John Newman mengkaji ulang beberapa kasus stres pekerjaan 

dan menyimpulkan gejala psikologis yang sering ditemui pada hasil penelitian 
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menganai stres pekerjaan adalah (1) kecemasan, ketegangan, kebingungan dan 

mudah tersinggung, (2) perasaan frustasi, rasa marah, dan dendam (kebencian), 

(3) Sensitif dan Hiperactivity, (3) memendam perasaan, penarikan diri, dan 

depresi, (4) Komunikasi yang tidak efektif, (5) perasaan terkucil dan terasing, (6) 

kebosanan dan ketidakpuasan kerja, (7) kelelahan mental, penurunan fungsi 

intelaktual dan kehilangan konsentrasi, (8) kehilangan spontanitas dan kreativitas, 

(9) menurunnya rasa percaya diri (Naila Atmaningtyas, 2013:38). 

Menurut Behr dan Newman, gejala psikologis berupa kecemasan dan 

ketegangan, sering berupa suatu ancaman terhadap keselamatan maupun 

kesehatan, meskipun kadang juga terkait dengan jaminan sosial, bingung, marah 

dan mudah tersinggung. Hal ini akan diikuti dengan meningkatnya produksi 

hormon adrenalin dan non adrenalin, pekerja yang bersangkutan, prestasi dan 

produktivitas kerjanya menurun. Pada taraf awal sulit dikenali, tetapi dalam 

jangka panjang akan mudah diketahui bahwa produktivitas kerjanya semakin 

menurun. Sering disangka menderita suatu penyakit fisik yang menahun, tetapi 

ternyata berakar dari faktor psikologis (Anies, 2014:196). 

2.4.2 Fisiologis 

Gejala fisiologis dari stres kerja meliputi sakit kepala, sakit punggung, 

kehilangan nafsu makan, makan berlebihan, bahu tegang, diare, insomnia, 

kelelahan, sering flu, gangguan pencernaan, gangguan perut dan nafas pendek 

(John B. Arden, 2006:xii). 

Gejala fisiologis yang terjadi dari ringan sampai sedang yaitu sakit kepala 

(cekot-cekot, pusing separuh, vertigo), sakit maag, mudah kaget (berdebar-debar), 

banyak keluar keringat dingin, gangguan pola tidur, lesu, letih, kaku leher 



17 
 

 
 

belakang sampai punggung, dada rasa panas atau nyeri, rasa tersumbat di 

kerongkongan, gangguan psikoseksual, nafsu makan menurun, mual, muntah, 

gejala kulit, bermacam-macam gangguan menstruasi, keputihan, kejang, pingsan 

dan sejumlah gejala lainnya (Pandji Anoraga, 2006:110). 

Gejala fisiologis yang utama dari stres kerja adalah (1) meningkatnya denyut 

jantung, tekanan darah, dan kecenderungan mengalami penyakit kardiovaskular, 

(2) meningkatnya sekresi hormon stres (contoh: adrenalin dan nonadrenalin), (3) 

gangguan gastrointestinal misalnya gangguan lambung, (4) meningkatnya 

frekuensi dari luka fisik dan kecelakaan, (5) kelelahan secara fisik dan 

kemungkinan mengalami sindrom kelelahan yang kronis (Cronic fatigue 

syndrome), (6) gangguan pernapasan, termasuk gangguan dari kondisi yang ada, 

(7) gangguan pada kulit, (8) sakit kepala, sakit pada punggung bagian bawah, 

kejang otot, (9) gangguan tidur, (10) rusaknya fungsi imun tubuh, termasuk risiko 

tinggi kemungkinan terkena kanker. 

Menurut Anies (2014:196) gejala fisik yang terjadi berupa peningkatan detak 

jantung dan tekanan darah. Biasanya dirasakan oleh pekerja yang bersangkutan 

sebagai berdebar-debar, sakit kepala, mual, muntah dan perih di hati karena tukak 

lambung. Selain itu juga pekerja berpotensi untuk lari menggunakan minuman 

keras atau memabukkan. 

2.4.3 Perilaku 

Gejala stres kerja jika dilihat dari perilaku individu meliputi keresahan, 

mudah marah, sifat suka memerintah, rentan mengalami kecelakaan, isolasi sosial, 

agresivitas, membela diri, kecurigaan, higien yang buruk, tidak memiliki rasa 
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humor, mudah bingung, pekerjaan yang buruk dan mangkir kerja (John B. Arden, 

2006:xii). 

Gejala perilaku yang terjadi dari ringan sampai sedang pada individu yang 

mengalami stres yaitu makin banyak merokok/minum/makan, sering mengontrol 

pintu jendela, menarik diri dari pergaulan sosial, mudah bertengkar, membunuh 

dan lainnya (Pandji Anoraga, 2006:110). 

Gejala perilaku yang utama dari stres kerja adalah (1) menunda, menghindari 

pekerjaan dan absen dari pekerjaan, (2) menurunnya prestasi (performance) dan 

produktivitas, (3) meningkatnya pengguanaan minum keras dan obat-obatan, (4) 

perilaku sabotase dalam pekerjaan, (5) perilaku makan yang tidak normal 

(kebanyakan) sebagai pelampiasan, mengarah ke obesitas, (6) perilaku makan 

tidak normal (kekurangan) sebagai bentuk penarikan diri dan kehilangan berat 

badan secara tiba-tiba, kemungkinan berkombinasi dengan tanda-tanda depresi, 

(7) meningkatnya kecenderungan berperilaku berisiko tinggi, seperti menyetir 

dengan tidak hati-hati dan berjudi, (8) meningkatnya agresivitas, vandalisme dan 

kriminalitas,.(9).menurunnya.kualitas.hubungan.interpersonal,.(10) kecenderung-

an untuk melakukan bunuh diri. 

Menurut Behr dan Newman, pada pekerja yang merasa tidak puas dengan 

pekerjaannya, cenderung lebih sering berkeringat. Gejala perilaku yang muncul 

antara lain terjadi kecenderungan peningkatan agresivitas dan tindakan kriminal. 

Pada taraf tertentu, pekerja dapat mengalami kelelahan mental, penurunan 

hubungan kualitas antarmanusia, baik hubungan dengan teman maupun anggota 

keluarga lain (Anies, 2014:194). 
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2.5 Akibat Stres Kerja 

Menurut Siswanto (2007:51) mengkategorikan akibat stres menjadi lima 

kategori, yaitu : 

2.5.1 Subyektif 

 Akibat subyektif adalah akibat yang dirasakan secara pribadi, meliputi 

kegelisahan, kelesuan, kebosanan, depresi, kelelahan, kekecewaan, kehilangan 

kesabaran, harga diri rendah dan perasaan terpencil. Menurut Mendelson dalam 

bukunya Tarwaka (2014:382), dalam stres tingkat emosi seseorang sangat tidak 

stabil dimana sering kita lihat orang tersebut mudah marah, emosi yang tidak 

terkontrol, curiga yang berlebihan, perasaan tidak aman, depresi, iritabilitas dan 

lainnya. Pengaruhnya sangat tergantung dari sifat dan kepribadian seseorang. 

Dalam menghadapi stres, individu dengan kepribadian introvert akan bereaksi 

lebih negatif dan menderita ketegangan lebih besar dibandingkan dengan mereka 

yang berkepribadian ekstrover. Seseorang dengan kepribadian fleksibel atau luwes 

akan mengalami ketegangan yang lebih besar dalam suatu konflik, dibandingkan 

dengan mereka yang berkepribadian rigid. Menurut Mathews dalam bukunya 

Tarwaka (2007:381), stres biasanya merupakan perasaan subyektif seseorang 

sebagai bentuk kelelahan, kegelisahan dan depresi. Reaksi psikologis akibat stres 

dapat dievaluasi dalam bentuk beban mental, kelelahan dan perilaku. 

2.5.2 Perilaku 

 Akibat perilaku adalah akibat yang mudah dilihat karena bentuk perilaku-

perilaku tertentu, meliputi mudah terkena kecelakaan, penyalahgunaan obat, 

peledakan emosi, berperilaku implusif, tertawa dan gelisah (Siswanto, 2007:51). 
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Dalam keadaaan stres atau tertekan seseorang dengan tanpa sadar mencari 

pelarian dari permasalahan yang diterima terkadang mempengaruhi kebiasaan 

seseorang. Sebagai contoh yaitu: perubahan kebiasaan untuk merokok, minuman 

keras, dan penggunaan obat terlarang (Tarwaka, 2014:382).  

2.5.3 Kognitif 

 Akibat kognitif adalah akibat yang mempengaruhi proses berpikir, meliputi 

tidak mampu mengambil keputusan yang sehat, kurang dapat berkonsentrasi, tidak 

mampu memusatkan perhatian dalam jangka waktu yang lama, sangat peka 

terhadap kecaman dan mengalami rintangan (Siswanto, 2007:51). Pengaruh 

terhadap mental atau kejiwaan yang berhubungan dengan kognitif yaitu: gangguan 

persepsi, konsentrasi, memori, motivasi, akurasi dan kreativitas (Tarwaka, 

2014:382). 

2.5.4 Fisiologis 

 Akibat fisiologi adalah akibat yang berhubungan dengan fungsi atau kerja 

alat-alat tubuh, yaitu tingkat gula darah meningkat, denyut jantung/tekanan darah 

naik, mulut menjadi kering, berkeringat, pupil mata membesar, sebentar-sebentar 

panas dan dingin (Siswanto, 2007:51). Dalam keadaan stres otot kepala dan leher 

menjadi tegang yang menyebabkan daya tahan tubuh melemah, sakit kepala, 

susah tidur, perasaan lelah, gangguan selera makan, gangguan kardiovaskuler dan 

lainnya (Tarwaka, 2014:382).  

 Menurut Wantoro, bila tubuh mengalami stres, maka akan terjadi perubahan 

fisiologis sebagai jawaban atas terjadinya stres. Adapun system di dalam tubuh 
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yang mengadakan respon adalah diperantai oleh saraf otonom, hypothalamic-

pituitari axis dan pengeluaran katekolamin yang akan mempengaruhi fungsi organ 

di dalam tubuh seperti kardiovaskuler, sistem gastrointestinal dan gangguan 

penyakit lainnya (Tarwaka, 2007:381).  

2.5.5 Keorganisasian 

 Akibat keorganisasian adalah akibat yang tampak dalam tempat kerja, 

meliputi absen, produktivitas rendah, mengasingkan diri dari teman sekerja, 

ketidakpuasan kerja, menurunnya ketertarikan dan loyalitas terhadap organisasi 

(Siswanto, 2007:51). Akibat stres pada organisasi kerja akan memberikan 

pengaruh yang kurang baik. Pengaruhnya dapat berupa tingginya angka tidak 

masuk kerja, turn over, hubungan kerja menjadi tegang dan rendahnya kualitas 

pekerjaan. Dari keadaan tersebut akan dapat mengganggu performansi kerja dan 

meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Terjadinya stres akibat kerja, 

secara khusus akan dapat menurunkan produktivitas kerja, menyebabkan biaa 

kompensasi pekerja meningkat. Stres akibat kerja yang menyebabkan menurunnya 

produktivitas kerja, yaitu (1) menurunnya pekerja yang rendah, (2) meningkatnya 

angka absensi, (3) menurunnya moral kerja, (4) meningkatnya turnover pekerja 

yang dapat menyebabkan kehilangan banyak waktu kerja (Tarwaka, 2007:382).  

2.6 Faktor Penyebab Stres Kerja 

Menurut Patton,  perbedaan  reaksi antara individu tersebut sering disebabkan 

karena faktor psikologis sosial yang dapat merubah dampak stressor bagi 

individu. Faktor tersebut adalah: (1) kondisi individu seperti umur, jenis kelamin, 

temperamental, genetik, intelegensia, pendidikan, kebudayaan, dan lainnya, (2) 
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ciri kepribadian, seperti: introvert atau extrovert, tingkat emosional, kepasrahan, 

kepercayaan diri, dan lainnya, (3) sosial-kognitif, seperti; dukungan sosial, 

hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya, (4)  strategi untuk menghadapi 

setiap stres yang muncul. 

2.6.1 Internal 

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam pekerja itu sendiri 

misalnya kurang percaya diri dalam melakukan pekerjaan, kurangnya kemampuan 

atau keterampilan dalam melakukan pekerjaan dan sebagainya. 

2.6.2 Eksternal 

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan kerja dari pekerja. 

Lingkungan kerja ini mencakup lingkungan fisik dan lingkungan (masyarakat). 

2.6.2.1 Intrinsik Pekerjaan 

 Ada beberapa faktor intrinsik dalam pekerjaan dimana sangat potensial 

menjadi penyebab terjadinya stres dan dapat mengakibatkan keadaan yanag buruk 

pada mental. Faktor tersebut meliputi keadaan lingkungan kerja yang tidak 

nyaman ( bising, berdebu, bau, suhu panas, lembab dan lainnya), stasiun yang 

tidak ergonomis, shift kerja, jam kerja yang panjang, perjalanan ke tempat kerja 

dan dari tempat kerja yang semakin macet, pekerjaan berisiko tinggi dan 

berbahaya, pemakaian teknologi baru, pembebanan berlebih, adaptasi pada jenis 

pekerjaan baru dan lainnya (Tarwaka, 2014:377). 

 Termasuk dalam kategori ini adalah tuntutan fisik dan tuntutan tugas. 

Tuntutan fisik misalnya faktor kebisingan. Sedangkan faktor tugas mencakup 
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kerja malam, beban kerja, dan penghayatan dari risiko dan bahaya (Cecep Dani 

Sucipto, 2014:62). 

2.6.2.2 Peran Individu dalam Organisasi Kerja 

 Beban tugas yang bersifat mental dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan 

lebih memberikan stres yang tinggi dibandingkan dengan beban kerja fisik. 

Menurut Karasek, et. al. dalam bukunya Tarwaka (2014:377) dalam suatu 

penelitian tentang stres akibat kerja menemukan bahwa karyawan yang 

mempunyai beban psikologis lebih tinggi dan ditambah dengan keterbatasan 

wewenang untuk mengambil keputusan mempunyai risiko terkena penyakit 

jantung koroner dan tekanan darah tinggi serta mempunyai kecenderungan 

merokok yang lebih banyak dari karyawan lain. 

 Setiap tenaga kerja bekerja sesuai dengan perannya dalam organisasi artinya 

setiap tenaga kerja mempunyai kelompok tugasnya yang harus sesuai dengan 

aturan yang ada dan sesuai dengan yang diharapkan oleh atasannya. Namun 

demikian tenaga kerja tidak selalu berhasil untuk memainkan perannya tanpa 

menimbulkan masalah. Kurang baik fungsinya peran, yang merupakan 

pembangkit stres yaitu konflik peran dan ketaatan peran (roleambiguity), (Cecep 

Dani Sucipto, 2014:64). 

2.6.2.2.1  Konflik Peran 

 Konflik peran timbul jika seorang tenaga kerja mengalami adanya: (1) 

pertentangan antara tanggung jawab yang dimiliki. Tugas yang harus dimiliki 

menurut pandangannya bukan merupakan bagian dari pekerjaan, (2) tuntutan yang 

bertentangan dari atasan, rekan, bawahannya, atau orang lain yang dinilai penting 
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bagi dirinya, (3) pertentangan dengan nilai dan keyakinan pribadinya sewaktu 

melakukan tugas pekerjaannya. 

2.6.2.2.2  Kepaksaan Peran 

 Pekerja tidak memiliki cukup informasi untuk dapat melaksanakan tugasnya, 

atau tidak mengerti atau merealisasi harapan yang berkaitan dengan peran 

tertentu. Faktor yang dapat menimbulkan perasaan meliputi (1) ketidakjelasan dari 

saran (tujuan) kerja, (2) ketidakjelasan tentang tanggung jawab, ketidakjelasan 

tentang prosedur kerja, (3) kesamaran tentang apa yang diharapkan oleh orang 

lain, kurang adanya balikan, atau ketidakpastian tentang produktivitas kerja. 

2.6.2.3 Hubungan Kerja 

 Hubungan kerja tidak baik terungkap dalam gejala adanya kepercayaan yang 

rendah dan minat yang rendah dalam pemecahan masalah organisasi. 

Ketidakpercayaan secara positif berhubungan dengan kepaksaan peran yang 

tinggi, yang mengarah ke komunikasi antara pekerja dan ketegangan psikologikal 

dalam bentuk kepuasan pekerja yang rendah, penurunan dari kondisi kesehatan 

dan rasa diancam oleh atasan dan rekan kerjanya (Cecep Dani Sucipto, 2014:66). 

 Menurut Cooper dan Payne, hubungan baik antara karyawan di tempat kerja 

adalah faktor yang potensial sebagai penyebab terjadinya stres. Kecurigaan antara 

pekerja, kurangnya komunikasi, ketidaknyamanan dalam melakukan pekerjaan 

merupakan tanda adanya akibat stres akibat kerja. Tuntutan tugas yang 

mengharuskan seorang tenaga kerja bekerja dalam tempat terisolasi, sehingga 

tidak dapat berkomunikasi dengan pekerja lain (seperti: operator telepon, penjaga 
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mercusuar, dan lainnya) juga merupakan pembangkit terjadinya stres (Tarwaka, 

2014:378). 

2.6.2.4 Pengembangan Karier 

 Perasaan tidak aman dalam pekerjaan, posisi dan pengembangan karier 

mempunyai dampak cukup penting sebagai penyebab terjadinya stres. Menurut 

Wantoro, faktor pengembangan karier yang dapat menjadi pemicu stres yaitu: (1) 

ketidakpastian pekerjaan seperti adanya reorganisasi perusahaan dan mutasi kerja 

dan lainnya, (2) promosi berlebihan atau kurang, promosi yang terlalu cepat atau 

tidak sesuai dengan kemampuan individu akan menyebabkan stres bagi yang 

bersangkutan atau sebaliknya bahwa seseorang merasa tidak pernah dipromosikan 

sesuai dengan kemampuannya juga menjadi penyebab stres (Tarwaka, 2014:378). 

 Unsur-unsur penting pengembangan karier meliputi: (1) peluang untuk 

menggunakan keterampilan jabatan sepenuhnya, (2) peluang mengembangkan 

ketrampilan yang baru, (3) penyuluhan karier untuk memudahkan keputusan-

keputusan yang menyangkut karier (Cecep Dani Sucipto, 2014:65). 

 Pengembangan karier merupakan pembangkit stress potensial yang mencakup 

ketidakpastian pekerjaan (job insecurity), promosi berlebihan (over promotion) 

dan promosi yang berkurang (under promotion) (Cecep Dani Sucipto, 2014:65). 

 Perubahan menimbulkan permasalahan baru yang dapat mempunyai dampak 

perusahaan. Reorganisasi dirasakan perlu untuk dapat menghadapi perubahan 

lingkungan dengan lebih baik. Sebagai akibatnya adalah adanya pekerjaan lama 

yang hilang dan adanya pekerjaan yang baru. Setiap reorganisasi menimbulkan 

ketidakpastian pekerjaan, yang merupakan sumber stress yang potensial. 
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 Setiap organisasi industri mempunyai proses pertumbuhan masing-masing. 

Ada yang tumbuh atau setelah tumbuh besar mengalami penurunan, organisasi 

menjadi lebih kecil. Pola pertumbuhan organisasi industri berbeda-beda. Salah 

satu akibat dari proses pertumbuhan ini ialah tidak adanya kesinambungan dari 

mobilitas vertikal dari tenaga kerjanya. Peluang dan kecepatan promosi tidak 

sama setiap saat. Dalam pertumbuhan organisasi yang cepat, banyak kedudukan 

pimpinan memerlukan tenaga, dalam keadaan sebaliknya, organisasi terpaksa 

harus memperkecil diri, tidak ada peluang untuk mendapatkan promosi, malahan 

akan timbul kecemasan akan menghilang pekerjaan. Peluang yang kecil untuk 

promosi, baik karena keadaan tidak mengizinkan maupun karena dilupakan, dapat 

merupakan pembangkit stress bagi tenaga kerja yang merasa sudah waktunya 

mendapatkan promosi. Perilaku yang mengganggu, semangat kerja yang rendah 

dan hubungan antarpribadi yang bermutu rendah, berkaitan dengan stress dari 

kesenjangan yang dirasakan antara kedudukannya sekarang di organisasi dengan 

kedudukan yang diharapkan. Sedangkan stres yang timbul karena over-promotion 

memberikan kondisi beban kerja yang berlebihan serta adanya tuntutan 

pengetahuan dan keterampilan yang tidak sesuai bakatnya. 

2.6.2.5 Faktor Organisasi dan Suasana Kerja 

 Faktor stres yang dikenal dalam kategori ini adalah terpusat pada sejumlah 

tenaga kerja dapat terlihat atau berperan serta pada support sosial. Kurangnya 

peran serta atau partisipasi dalam pengambilan keputusan berhubungan dengan 

suasana hati dan perilaku negatif. Peningkatan peluang untuk peran serta 

menghasilkan peningkatan produktivitas, dan peningkatan taraf dari kesehatan 

mental dan fisik (Cecep Dani Sucipto, 2014:66). 
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 Penyebab stres yang berhubungan dengan struktur organisasi dan suasana 

kerja biasanya berawal dari budaya organisasi dan model manajemen yang 

dipergunakan. Beberapa faktor penyebabnya yaitu (1) kurangnya pendekatan 

partisipatoris, (2) konsultasi yang tidak efektif, kurangnya komunikasi, (3) 

kebijaksanaan kantor. Selain itu, seringkali pemilihan dan penempatan karyawan 

pada posisi yang tidak tepat juga dapat menyebabkan stres (Tarwaka, 2014:378). 

2.6.2.6 Faktor dari Luar Pekerjaan 

 Kategori pembangkit stres potensial ini mencakup segala unsur kehidupan 

seseorang yang dapat berinteraksi dengan peristiwa kehidupan dan kejadian dalam 

satu organisasi, dan dapat memberi tekanan pada individu. Isu-isu tentang, krisis 

kehidupan, kesulitan keuangan, keyakinan-keyakinan pribadi dan organisasi yang 

bertentangan konflik antara tuntutan keluarga dan tuntutan perusahaan, semuanya 

dapat merupakan tekanan pada individu dalam pekerjaannya sebagaimana halnya 

stres dalam pekerjaan mempunyai dampak yang negatif pada kehidupan keluarga 

dan pribadi. 

 Faktor kepribadian seseorang (ekstrover atau introver) sangat berpengaruh 

terhadap stressor yang diterima. Konflik yang diterima oleh dua orang dapat 

mengakibatkan reaksi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perselisihan antar 

keluarga, lingkungan tetangga dan komunitas juga merupakan faktor penyebab 

timbulnya stres yang kemungkinan besar masih akan terbawa dalam lingkungan 

kerja. Faktor lain yang kemungkinan besar dapat menyebabkan stres akibat kerja 

yaitu (Tarwaka, 2014:379). 
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2.6.2.6.1  Ancaman Pemutusan Hubungan kerja 

 Faktor ini seringkali menghantui para karyawan di perusahaan dengan 

berbagai alasan dan penyebab yang tidak pasti. Salah satu contoh kasus 

pengeboman hebat yang terjadi pada 12 Oktober 2002 di Legian Kuta Bali 

merupakan kasus yang memberikan dampak negatif di bidang ketenagakerjaan di 

samping dampak kemanusiaan, sosial dan ekonomi. Khusus bidang 

ketenagakerjaan, ribuan karyawan sektor pariwisata terancam pemutusan 

hubungan kerja akibat menurunnya turis yang datang ke Bali. Kondisi demikian 

sudah barang tentu menimbulkan keresahan bagi karyawan dan berakibat kepada 

timbulnya stres kerja. 

2.6.2.6.2  Perubahan Politik Nasional 

 Perubahan politik secara cepat berakibat kepada pergantian pemimpin secara 

cepat pula, diikuti dengan pergantian kebijaksanaan pemerintah yang seringkali 

menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kondisi demikian tidak 

jarang menimbulkan kegelisahan para pegawai, akibatnya motivasi kerja 

menurun, angka absensi meningkat, mogok kerja dan lainnya. Keadaan tersebut 

juga merupakan bentuk dari adanya stres. 

2.6.2.6.3  Krisis Ekonomi Nasional 

 Krisis ekonomi yang berkepanjangan, seperti yang terjadi di Indonesia 

menyebabkan banyak perusahaan melakukan efesiensi dalm bentuk perampingan 

organisasi. Akibatnya ribuan karyawan terancam terhenti kerja atau pensiun muda 

dan pencari kerja kehilangan lowongan pekerjaan.  
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2.7 Sistem Pengolahan Rekam Medis 

Sistem pengolahan yang ada di rekam medis terdiri dari: 

2.7.1 Assembling 

Bagian assembling yaitu salah satu bagian di unit rekam medis yang berfungsi 

sebagai peneliti kelengkapan isi dan perakitan dokumen rekam medis sebelum 

disimpan. Dokumen-dokumen rekam medis yang telah diisi oleh unit pencatatan 

data rekam medis yaitu Unit Rawat Jalan (URJ), Unit Gawat Darurat (UGD), Unit 

Rawat Inap (URI) dan Instalasi Pemeriksaan Penunjang (IPP) akan dikirim ke 

fungsi Assembling bersama-sama sensus harian setiap hari. 

Lembar formulir dalam dokumen rekam medis diatur kembali sesuai urutan 

riwayat penyakit pasien dan diteliti kelengkapan isi dokumen rekam medis. Bila 

belum lengkap akan dikembalikan ke unit yang bertanggung jawab. Untuk 

mengendalikan dokumen rekam medis yang belum lengkap digunakan formulir 

lembar kekurangan biasa disebut Kartu Kendali (KK). Fungsi dan peranan 

Assembling dalam pelayanan rekam medis adalah sebagi perakit formulir rekam 

medis, peneliti isi data rekam medis, pengendali dokumen rekam medis tidak 

lengkap, pengendali penggunaan nomor rekam medis dan formulir rekam medis. 

2.7.2 Koding 

Koding adalah pemberian penetapan kode dengan menggunakan huruf atau 

angka atau kombinasi huruf dalam angka yang mewakili komponen data. Fungsi 

pengkode rekam medis bertanggung jawab terhadap penemuan dan penulisan 

kode penyakit, dan operasi yang tertulis pada dokumen rekam medis berdasarkan 

kode yang telah ditetapkan pada ICD-X dan ICOPIM atau ICD 9 CM. 
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Kode klasifikasi penyakit oleh WHO (World Health Organization) bertujuan 

untuk meyeragamkan nama dan golongan penyakit, cidera, gejala dan faktor yang 

mempengaruhi kesehatan. Penetapan diagnosis seorang pasien merupakan 

kewajiban, hak dan tanggung jawab dokter (tenaga medis) yang terkait tidak boleh 

diubah, oleh karena itu harus di diagnosis sesuai dengan yang ada didalam rekam 

medis. Di dalam ICD-X terdiri dari beberapa volume yaitu: 

1. Volume 1 : berisi klasifikasi utama atau tabulasi.  

2. Volume 2 : berisi petunjuk penggunaan ICD. 

3. Volume 3 : berisi indeks penyakit. 

Didalam ICD X volume 3 terdiri dari 3 bagian yaitu: 

 1. Bagian 1 : berisi indeks penyakit 

 2. Bagian 2 : berisi indeks sebab penyakit dan akibat cedera luar. 

 3. Bagian 3 : berisi indeks akibat penggunaan obat-obatan dan bahan kimia. 

2.7.3 Indexing 

Indexing adalah membuat tabulasi sesuai dengan kode yang sudah dibuat ke 

dalam indeks-indeks (dapat menggunakan kartu indeks atau komputerisasi). 

Didalam kartu indeks tidak boleh mencantumkan nama pasien. Jenis indeks biasa 

dibuat yaitu : 

2.7.3.1 Indeks Penyakit (Diagnosis) 

Indeks penyakit (diagnosis) adalah suatu kartu katalog yang berisi kode 

penyakit yang berobat di rumah sakit. 

2.7.3.2 Indeks Operasi 

Indeks operasi adalah suatu kartu katalog yang berisi kode operasi yang 

berobat di rumah sakit. 
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2.7.3.3 Indeks Dokter 

Indeks Dokter adalah suatu kartu katalog yang berisikan nama dokter yang 

memberikan pelayanan medik kepada pasien. Kegunaan untuk menilai pekerjaan 

dokter dan bukti pengadilan. 

2.7.3.4 Indeks Kematian 

Indeks kematian yaitu suuatu informasi yang berisikan Informasi-informasi 

mengenai pasien yang meninggal. Informasi yang tetap dalam indeks kematian 

yaitu: (1) nama penderita, (2) nomor rekam medis, (3) jenis kelamin, (4) umur, (5) 

kematian : kurang dari sejam post operasi, (6) dokter yang merawat, (7) hari 

perawatan, (8) wilayah. 

Indeks digunakan untuk membuat laporan kinerja penunjang medis yang 

meliputi angka morbiditas, angka mortalitas, dan angka sebab kematian. Indeks 

dan koding juga digunakan untuk keputusan manajemen yaitu audit kematian dan 

audit medis. 

2.7.4 Filing 

Filing merupakan suatu ruangan di unit rekam medis yang bertanggung jawab 

terhadap penyimpanan retensi dan pemusnahan dokumen rekam medis. Selain itu 

filing juga menyediakan dokumen rekam medis yang telah lengkap isinya 

sehingga dapat memudahkan penggunaan mencari informasi sewaktu-waktu. 

2.7.5 Analising dan Reporting 

Analising dan Reporting merupakan Unit Rekam Medis (URM) yang 

berfungsi sebagai penganalisis dan pelapor dalam sistem pelayanan rekam medis, 

sebagai penganalisis semua data rekam medis yang masuk ke Unit Rekam Medis 
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(URM) untuk diolah menjadi informasi yang disajikan dalam laporan guna 

pengambilan keputusan manajemen dirumah. 

2.7.6 Alur Berkas Rekam Medis 

2.7.6.1 Alur Berkas Rekam Medis Rawat Jalan 

Tempat pendaftaran pasien rawat jalan (TP2RJ) merupakan tempat diamana 

antara pasien dengan petugas rumah sakit melakukan  kontak pertama kali. 

Prosedur dan alur rekam medis pada pelayanan kesehatan untuk rawat jalan 

diawali dari TP2RJ, pasien baru, membuat nomor rekam medis dan kartu identitas 

berobat (KIB) rawat jalan, dan menuju poliklinik (Gambar 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Alur Berkas Rekam Medis Rawat Jalan 

Sumber: (Lilik Anggar, 2013:1) 
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2.7.6.2 Alur Berkas Rekam Medis Rawat Darurat 

Unit Gawat Darurat  merupakan tempat pelayanan di rumah sakit yang 

melayani pasien selama 24 jam setiap hari, untuk melayani pasien yang 

mengalami keadaa yang darurat. Kecepatan dna ketepatan pelayanan medis 

seringkali dikatakan bahwa UGD merupakan “Jendela Mutu Pelayanan Medis” 

rumah sakit. Alur berkas rekam medis rawat darurat diawali dari TP2RD, menjadi 

pasien baru, membuat nomor rekam medis dan kartu identitas berobat (KIB) rawat 

jalan, dan menuju UGD (Gambar 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2: Alur Berkas Rekam Medis Rawat Darurat 

Sumber: (Lilik Anggar, 2013:1) 
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2.7.6.3 Alur Berkas Rekam Medis Rawat Inap 

 Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TP2RI) merupakan tempat dimana 

pasien rawat inap dilakukan, sehingga informasi lokasi ruangan pasien yang 

dirawat inap dapat diperoleh disini. Pasien yang akan dirawat inap berasal dari 

Instalasi Rawat Jalan (IRJ). TP2RI menerima pasien rujukan dari rumah sakit lain 

sehingga dibuka 24 jam. Alur berkas rekam medis rawat inap dimulai dari TP2RI, 

ruang rawat inap, pengelolaan di unit ruang rekam medis/administrasi keuangan 

dan ruang penyimpanan (Gambar 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3: Alur Berkas Rekam Medis Rawat Inap 

Sumber: (Lilik Anggar, 2013:1) 
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2.8 Manajemen Stres Akibat Kerja 

2.8.1 Komitmen Manajemen  

Langkah pertama ini merupakan komponen yang sangat vital yang diperlukan 

untuk kesuksesan suatu program. Bentuk komitmen yang ditunjukkan oleh pihak 

manajemen akan menjamin bahwa para supervisor dan pekerja menganggap 

program yang dijalankan tersebut sangat penting. Komitmen manajemen tersebut 

melalui (1) adanya pemahaman secara jelas tentang alasan dan nilai manfaat 

program yang ditandatangani oleh senior manajer, (2)  penyediakan sarana diskusi 

dengan manajer kunci mengenai risiko organisasi jika program tidak dapat 

dilaksanakan dan kemungkinan untuk meningkatkan jika program telah dapat 

dilaksanakan dengan baik, (3) pemberian contoh dalam bentuk pelaksanaan dan 

dukungan awal dari para manajer sumber daya manusia terhadap program yang 

sedang dijalankan, sehingga akan diikuti oleh semua karyawan di bawahnya 

(Tarwaka, 2014:383). 

2.8.2 Ekspektasi Program Manajemen 

Pada langkah kedua ini, tim kerja yang telah dibentuk harus mengkaji secara 

detail tentang program yang sedang dilaksanakan. Seluruh anggota tim kerja harus 

membuat dan menyetujui tujuan diselenggarakannya program, tujuan tersebut 

meliputi (1) untuk mengurangi risiko stres akibat kerja, (2) untuk mengurangi 

biaya kompensasi pekerja yang berkaitan dengan stres akibat kerja, (3) untuk 

meningkatkan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan produktivitas kerja 

(Tarwaka, 2014:387). 



36 
 

 
 

2.8.3 Pengembangan dan Pembuatan Suatu Rencana Aksi Program  

Langkah ketiga ini sangat penting, bahwa suatu rencana dikembangkan untuk 

mengkomunikasikan kepada karyawan dan yang lainnya, langkah rencana 

organisasi dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara detail 

rencana aksi dari program ini yaitu (1) latar belakang dari pengembangan program 

manajemen stres akibat kerja, (2) tujuan dan sasaran program, (3) outcome atau 

hasil kerja yang diharapkan, (4) alokasi biaya penyelenggaraan program, (5) 

manajemen proyek, (6) peraturan bagi manajemen dan pekerja, (7) Aktivitas atau 

kegiatan-kegiatan program, (8) kerangka waktu dari pelaksanaan program, (9) 

evaluasi program secara regular (Tarwaka, 2014:384). 

2.8.4 Identifikasi Penyebab Stres Kerja 

Tujuan utama pada langkah ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang 

stres akibat kerja di tempat kerja. Hal-hal yang dapat dilakukan pada langkah ini 

meliputi (1) pengujian rata-rata angka absensi untuk mengidentifikasi jika 

beberapa grup atau individu di dalam perusahaan mempunyai angka absensi lebih 

tinggi daripada yang lain, (2) pengenalan dan pencatatan keluhan atau complain, 

klaim gangguan di tempat kerja, program manajemen dan persamaan hak, 

program manajemen kinerja dan langkah-langkah aksi untuk mengidentifikasi jika 

masalah yang dapat menyumbangkan terjadinya stres akibat kerja juga 

menunjukan adanya indikasi, (3) penilaian terhadap laporan kecelakaan K3 dan 

laporan terjadinya stres pada pekerja atau yang berkaitan dengan terjadinya 

penyakit akibat kerja, (4) penilaian klaim kompensasi pekerja yang dikeluarkan 

oleh perusahaan untuk mengidentifikasi terhadap individu atau kelompok kerja 
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yang telah melakukan klaim tersebut dan alasan dari klaim yang dibuat, (5) 

interview kepada supervisor dari pekerja yang telah membuat klaim kompensasi 

untuk mengidentifikasi tentang apa yang telah dilakukan untuk mencegah absensi 

dari tempat kerja atau untuk mengurangi lama waktu absen atau tidak masuk 

kerja, (6) penilaian terhadap bentuk bantuan konsultasi kepada pekerja untuk 

mengidentifikasi apa yang telah dilakukan oleh pekerja dalam menangani stres 

akibat kerja yang dialami, (7) pelaksanaan survei tentang opini atau pendapat 

pekerja untuk mendapatkan umpan balik secara kualitatif dari pera pekerja, (8) 

pelaksanaan interview dengan kelompok kerja yang sedang diobservasi dan para 

manajer untuk mendapatkan umpan balik secara kualitatif pada masalah yang 

dihadapi, seperti adanya perubahan manajemen organisasi perusahaan. 

2.8.5 Penilaian Risiko Stres Kerja 

Pada langkah kelima ini, organisasi perusahaan selanjutnya perlu untuk 

menilai kemungkinan dari stressor yang telah diidentifikasi sebelumnya yang 

bersifat merugikan. Untuk menentukan tingkat keparahan risiko stres, maka perlu 

mempertimbangkan hal-hal sebagi berikut (Tarwaka, 2014:387). 

2.8.5.1 Outcome Tingkat Risiko 

Untuk setiap stressor yang telah diidentifikasi, perlu mempertimbangkan 

kemungkinan outcome terburuk dari pemaparan yang terjadi, seperti tingkat 

kefatalan, cidera berat, cidera ringan atau tidak ada cidera. Dalam hal ini cidera 

parah didefinisikan sebagai suatu cidera yang dialami pekrja selama lima hari atau 

lebih tidak dak dapat masuk kerja. Istilah cedera dalam kaitannya dengan stres 

termasuk gangguan yang menyebabkan gangguan mental.  
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2.8.5.2 Tingkat Keseringan (Likehood)  

 Untuk setiap stressor yang diidentifikasi, perlu mempertimbangkan 

kemungkinan gangguan yang terjadi jika pekerja mengalami stres. Dalam hal ini, 

tingkat keseringan dapat berkisar dalam rentang  “sangat sering” sampai dengan   

“tidak mungkin terjadi”. 

2.8.5.3 Pemaparan (exposure)  

 Untuk setiap stressor yang telah diidentifikasi, perlu mempertimbangkan 

berapa banyak pekerja yang dapat mengalami stres. Aspek ini sangat penting pada 

saat organisasi perusahaan mempertimbangkan dalam menyusun skala prioritas 

untuk melakukan pengendalian terhadap stressor (Tabel 2.1). 

Tabel 2.1: Penilaian Risiko Penyebab Stres  

Outcome/Tingkat 

Risiko 

Tingkat keseringan (Likehood) 

Sering sekali Sering 
Kadang-

kadang 

Hampir 

tidak 

mungkin 

terjadi 

Fatal Tinggi Tinggi Tinggi Sedang 

Cedera ringan Tinggi Sedang Sedang Rendah 

Tidak ada cedera Sedang Sedang Rendah Rendah 

Sumber: (Tarwaka, 2014:388) 

2.8.6 Pengendalian Risiko Stres Kerja 

 Berdasarkan stressor yang telah diidentifikasi dan risiko yang dihadapi 

pekerja, maka perlu mempertimbangkan untuk menerapkan sarana 

pengendaliannya yaitu (1) kondisi tempat kerja dan lingkungan kerja yang 

mendemonstrasikan kepada karyawan bahwa pihak manajemen memperhatikan 

kesejahteraan mereka, (2) membangun komunikasi formal dan informal yang 

efektif di dalam organisasi kerja untuk menjamin bahwa manajer, supervisor dan 
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pekerja mempunyai pemahaman yang jelas mengenai proses kerja dan masalah 

yang terjadi di tempat kerja, (3) mengidentifikasi prioritas secara jelas, sehingga 

pekerja dapat menghindari waktu yang tidak berguna, (4) mendefinisikan secara 

jelas aturan kerja, sehingga mereka mengetahui siapa yang bertanggung jawab 

untuk berbagai aktivitas di tempat kerja dan memahami tentang setiap keputusan 

yang telah diambil harus dijalankan, (5) menyediakan aktivitas pengembangan 

keterampilan sehingga pekerja mampu atau kompeten terhadap setiap 

implementasi sistem teknologi baru, (6) penyediaan sumber daya yang cukup 

untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (7) membangun sistem 

manajemen sumber daya manusia untuk mendukung manajemen proaktif yang 

efektif. Komponen system ini meliputi; program manajemen kinerja, manajemen 

persamaan hak, rencana aksi K3, proses resolusi gangguan kerja dan lainnya, (8) 

penerapan proses manajemen perubahan, sehingga pada saat terjadi rencana 

perubahan yang besar, pekerja dilibatkan dalam rencana tersebut, (9) mendukung 

persamaan aktivitas dan status sosial yang mempunyai hubungan baik antara satu 

dengan yang lainnya,  (10) menyediakan fasilitas untuk istirahat dan makan serta 

dapat digunakan untuk relaksasi pada saat waktu istirahat. 

2.8.7 Review  terhadap Implementasi Sarana Pengendalian Risiko 

 Setiap implementasi terhadap sarana pengendalian, maka langkah ini belum 

dapat dianggap selesai, melainkan suatu proses yang terus menerus. Setelah 

sarana pengendalian risiko diuji-cobakan dan diimplementasikan di tempat kerja, 

maka perlu dievaluasi tingkat efektivitasnya. Apabila sarana pengendalian dinilai 

belum efektif maka perlu dicari alternatif lain yang mungkin dapat 
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diimplementasikan secara lebih efektif, sehingga dapat menghilangkan atau 

mengurangi stressor sampai batas yang dapat diterima (Tarwaka, 2014:389). 

2.9  Cara Mengatasi Stres Kerja  

Coping adalah semua jenis usaha yang dilakukan untuk mengelola 

kepincangan yang dirasakan atau yang sebenarnya antara tuntutan dan sumber 

kemampuan (Eunike Raffy Rustiana, 2012:85). 

Pengorganisasian yang buruk dapat menjadi penyebab stres yang utama. 

Apabila lingkungan diorganisir dengan baik dan menyenangkan, kemudian dapat 

membantu mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas. Beberapa orang 

yang mengalami stres memerlukan lingkungan yang tenang namun orang lain 

yang lain memerlukan lingkungan yang ramai untuk menanggulangi stres. Untuk 

meningkatkan kualitas udara dengan cara ban smoking, buka jendela, gunakan alat 

yang memproses ionisasi dan simpan tumbuhan dalam ruangan. Penerangan yang 

buruk dapat menyebabkan kerusakan mata, misalnya cahaya yang terlalu terang 

dan meningkatkan  fatigue. Dekorasian kerapian kegiatan yang dapat dilakukan 

untuk mengurangi stres kerja adalah (1) jangan terlalu dragmatis, jagalah area 

kerja tetap rapi, (2) dekorasilah ruangan dengan kalem dan dekorasi yang 

menyenangkan, (3) tidak membuat gaduh ruangan, kegaduhan sepanjang hari 

dapat menyebabkan kepekaan, tensi yang naik, sakit kepala dan hilangnya 

konsentrasi (Cecep Dani Sucipto, 2014:69). 

Coping melibatkan usaha aktif untuk mengatasi tuntutan yang membuat stres 

itu adalah mengurangi efek fisik, misalnya, melalui relaksasi bertahap, meditasi, 

pemijatan dan olahraga. Cara lain adalah dengan memfokuskan diri untuk 

menyelesaikan masalah (problem-focused coping) dan tidak memfokuskan diri 
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hanya melampiaskan emosi-emosi yang disebabkan oleh masalah (emotion-foused 

coping). Cara ketiga adalah sebagai berikut dalam Carole Wade dan Carrol Tavris 

( 2007:302). 

2.9.1 Menenangkan Pikiran 

 Menurut Scheufele, cara yang paling cepat untuk mengatasi tekanan fisiologis 

dari stres adalah dengan menenangkan diri dan mengurangi rangsang fisik tubuh 

melalui meditasi atau relaksasi. Pelatihan relaksasi progresif belajar untuk secara 

bergantian menekan dan membuat otot-otot menjadi santai menurunkan tekanan 

darah dan hormone stres (Carole Wade dan Carrol Tarvis, 2007:302).  

 Menurut Moyer dkk., cara  efektif  lain untuk menenangkan diri sendiri 

adalah dengan pemijatan, yang jika digabungkan dengan meditasi, merupakan 

salah satu dari pengobatan tertua didunia. Meta-analisis dari banyak penelitian 

telah menemukan bahwa pemijatan bermanfaat bagi manusia segala usia, dari bayi 

yang lahir prematur sampai lansia yang paling tua sekalipun. Pemijatan juga 

bermanfaat bagi orang yang menderita asma dan diabetes, remaja dengan 

gangguan makan, lansia yang mengalami depresi, dan anak-anak hiperaktif 

(Carole Wade dan Carrol Tavris, 2007:302).  

2.9.2 Memecahkan Masalah 

 Menurut Clarke dan Evans, kebanyakan orang siap berkonsentrasi dalam 

memecahkan masalah itu sendiri. Langkah spesifik dalam problem-focused coping 

tergantung dari sifat masalah apakah keputusan tersebut mendesak namun hanya 

perlu dibuat sekali saja, apakah kesulitan itu kesulitan yang berkelanjutan, seperti 
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hidup dengan keterbatasan (fisik, psikologis), tau kejadian yang diantisipasi, 

misalnya menjalani operasi. Setelah masalah teridentifikasi, permasalahan dapat 

dipelajari melalui para ahli, buku-buku, teman dan dari sumber lain untuk masalah 

yang sama (Carole Wade dan Carrol Tavris, 2007:303). 

 Menurut Doering dkk., pengetahuan memberikan perasaan mengalami 

kendali dalam diri seseorang. Misalnya, saat orang mengetahui  apa yang akan 

terjadi saat mereka mengalami operasi, mereka seringkali pulih dengan lebih cepat 

dan merasakan sakit yang lebih ringan dibandingkan orang yang lebih siap 

(Carole Wade dan Carrol Tavris, 2007:304). 

2.9.3 Memikirkan Kembali Masalah 

 Berikut ini merupakan tiga cara yang efektif untuk melakukan metode 

cognitive coping: 

2.9.3.1 Menilai atau Meninjau Kembali Situasinya (Reappraisal) 

 Masalah dapat diubah menjadi tantangan dan kehilangan dapat diubah 

menjadi keuntungan yang tidak terduga. Menurut Gross dan John Reappraisal 

meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi emosi negatif, sedangkan hanya 

berusaha untuk menekan emosi negatif malah dapat membuat penyakit bertambah 

parah. 

2.9.3.2 Belajar dari Pengalaman 

 Menurut Mc Farlan dan Alvaro, Banyak korban dari kejadian traumatis dan 

penyakit yang mnegancam nyawa melaporkan bhawa pengalaman membuat 

mereka lebih kuat, lebih tegar dan bahkan mereka menjadi manusia yang lebih 
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baik karena bertumbuh dan belajar dari kejadian tersebut (Carole Wade dan Carrol 

Tavris, 2007:304). 

 Menurut Davis dkk., Sebagian manusia bangkit dari musibah dengan 

keterampilan baru yang mereka temukan atau mereka kembangkan, sebagian 

dipaksa untuk mempelajari sesuatu hal baru yang tidak pernah mereka ketahui 

sebelumnya. Sebagian lain menemukan sumber keberanian dan kekuatan yang 

mereka sendiri tidak pernah tahu mereka miliki. Mereka mengambil pelajaran dari 

tragedi yang tidak dapat dihindari dalam hidup dan menemukan arti dari 

pengalaman tersebut adalah mereka yang berhasil sukses menghadapi masalah 

dan tidak hanya bertahan dalam masalah (Carole Wade dan Carole Tavris, 

2007:305).  

2.9.3.3 Membuat Perbandingan Sosial 

 Menurut Taylor dkk., Dalam situasi sulit, orang yang sukses bertahan 

seringkali membandingkan kondisi mereka dengan orang lain yang (mereka 

rasakan) kurang beruntung dibandingkan mereka. Separah apapun kondisi 

mereka, bahkan jika mereka memiliki penyakit mematikan, mereka mememukan 

orang lain yang lebih menderita (Carole Wade dan Carole Tarvis, 2007:305). 

2.9.3.4 Mendapatkan dukungan sosial 

 Strategi individual tidak cukup, dan perlu untuk mendapatkan bantuan dan 

dukungan dari orang lain yang berada dalam lingkaran keluarga, teman, tetangga 

dan rekan kerja. Kesehatan tergantung tidak hanya tergantung apa yang terjadi 
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pada tubuh dan pikiran, tetapi tergantung pada apa yang terjadi didalam 

berhubungan dengan orang lain. 

2.10  Kerangka Teori 

Berdasarkan uraian dalam landasan teori, maka disusun kerangka teori 

(Gambar 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4: Kerangka Teori 

Sumber: (Tarwaka, 2014
(1)

, Naila Atmaningtyas, 2013
(2)

) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Alur Pikir 

Alur pikir dalam penelitian ini meliputi tempat terisolasi, konsultasi yang tidk 

efektif, dan konflik antara tuntutan keluarga dan tuntutan instansi yang 

menyebabkan stres kerja  (Gambar 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Alur Pikir 

 

 

3.2 Fokus Penelitian 
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3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis dan rancangan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu 

penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menggambarkan suatu 

fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Survei deskriptif dilakukan terhadap 

sekumpulan objek biasanya bertujuan untuk melihat gambaran fenomena 

(termasuk kesehatan) yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu. Dalam bidang 

kesehatan masyarakat survei deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau 

memotret masalah kesehatan serta terkait dengan kesehatan sekelompok 

penduduk atau orang yang tinggal dalam komunitas tertentu (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2010:35). 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy J. Moleong (2007:4), 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Pertimbangan waktu, tenaga dan biaya mendasari bentuk riset terpancang 

atau tunggal, artinya pengumpulan data sudah dirahkan sesuai dengan tujuan dan 

panduan pertanyaan didalamnya sudah dibatasi lebih dulu aspek-aspek yang 

dipilihnya. Bentuk penelitian ini akan mampu menangkap berbagai informasi 

kualitatif tentang gambaran stres kerja pegawai bagian rekam medis Rumah Sakit 

Bhakti Wiratamtama Semarang.   

3.4 Obyek Penelitian 

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spadley 

dinamakan social situation atau objek penelitian. Sedangkan untuk sampel dalam 
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penelitian kualitatif tidak dinamakan responden melainkan sebagai narasumber 

atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian (Sugiyono, 2010:297). 

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini diantaranya kepala bidang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kepala instalasi rekam medis, dan 15 

pegawai rekam medis di Rumah Sakit Bhakti Wiratamtama Semarang. Pegawai 

rekam medis sebagai informan utama, kemudian kepala bidang K3, kepala 

instalasi rekam medis dan wakil kepala instalasi rekam medis sebagai informan 

pendukungnya.   

3.5 Sumber Informasi 

Informasi atau data penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa 

gejala, penyebab, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk 

kategori. Kata atau tindakan orang yang diamati dan diwawancarai merupakan 

sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau 

melalui perekaman suara, video maupun pengambilan gambar (Lexy J. Moleong, 

2007:160). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber, yaitu: 

3.5.1 Data Primer 

Data ini diperoleh dari hasil observasi (pengamatan), dokumentasi dan 

wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan utama/kunci maupun 

informan pendukung, mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan gambaran 

stres kerja pada pegawai rekam medis Rumah Sakit Bhakti Wiratamtama 

Semarang. Pengambilan subyek penelitian dilakukan dengan metode snowball 

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya 

jumlahnya sedikit dan lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari 
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jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang 

lengkap, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data 

(Sugiyono, 2010:300). 

3.5.2 Data Sekunder  

Data Sekunder diperoleh dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada di 

Rumah Sakit Bhakti Wiratamtama Semarang serta data pendukung lain pada 

sumber-sumber lainnya. Dokumen yang ada di rumah sakit bhakti wiratamtama 

Semarang yaitu SOP, kebijakan rumah sakit dan dokumen pedoman pelaksanaan 

lingkungan hidup tahun 2012. 

3.6 Instrumen Penelitian dan Pengambilan Data 

3.6.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Suharsimi Arikunto, 2010:192). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

3.6.1.1 Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara merupakan acuan yang digunakan oleh peneliti pada 

saat melakukan wawancara dengan para informan. 

3.6.1.2 Peneliti sebagai Instrumen (human instrument) 

Peneliti sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memlih narasumber sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 
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kualitas data dan membuat simpulan atas temuannya (Lexy J. Moleong, 

2007:168). 

3.6.1.3 Alat Perekam 

 Alat perekam berfungsi untuk merekam obrolan ketika wawancara sedang 

berlangsung. Tujuannya agar setelah selesai melakukan wawancara data yang 

diperoleh dapat diamati dan didengarkan secara berulang sehingga 

memungkinkan untuk melakukan analisis dengan teliti. Alat perekam yang 

digunakan biasanya Tape Recorder. Keuntungan dari penggunaan instrument ini 

adalah dapat memberikan dasar yang kuat serta dapat dicek kembali dengan 

mudah. Namun, terdapat kelemahan waktu, biaya, dan situasi latar pengamatan 

terganggu. 

3.6.2 Pengambilan Data 

Adapun  pengambilan data penelitian dilakukan sebagai berikut: 

3.6.2.1 Data Primer 

3.6.2.1.1 Observasi  

Pengumpulan data dilakukan dengan panca indera maupun pencatatan 

langsung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang 

diteliti. 

3.6.2.1.2 Wawancara Mendalam  

Wawancara jenis ini tidak dilakukan dengan struktur yang ketat tetapi dengan 

pertanyaan yang semakin mendalam sehingga informasi yang didapatkan cukup 

mendalam. Kelonggaran cara ini akan mampu menggali kejujuran informan untuk 

memberikan informasi yang sebanarnya. Wawancara mendalam dalam penelitian 

ini dilakukan untuk memperoleh data dari para subjek penelitian. 
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3.6.2.1.3 Dokumen 

Merupakan setiap bahan tertulis atau film dan rekaman lain yang tidak 

dipersiapkan karena permintaan peneliti (Lexy J. Moleong, 2007:67). 

3.6.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung 

diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya 

berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder 

dalam penelitan ini diperoleh dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada di 

Rumah Sakit Bhakti Wiratamtama Semarang. 

3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Tahapan Pra-Penelitian 

 Ada enam kegiatan yang harus dilakukan oelh peneliti dalam tahapan ini, 

ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami yaitu etika penelitian 

lapangan. Kegiatan dan tahapan persiapan tersebut meliputi (Lexy J. Moleong, 

2007:127): 

1. Menyusun rencana penelitian atau yang lebih dikenal dengan proposal 

penelitian. 

2. Memilih lapangan penelitian, yaitu Rekam Medis Rumah Sakit Bhakti 

Wiratamtama Semarang. 

3. Mengurus perizinan kepada pihak berwewenang yang memberikan izin bagi 

pelaksanaan penelitian. 

4. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan. 

5. Memilih dan memanfaatkan informan dari Instalasi Rekam Medis Rumah 

Sakit Bhakti Wiratamtama Semarang. 
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6. Menyiapkan perlengkapan penelitian yaitu alat tulis, alat perekam suara, dan 

alat perekam gambar. 

7. Persoalan etika penelitian. 

3.7.2 Tahap Penelitian 

   Pelaksanaan penelitian akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Peneliti melakukan observasi di Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Bhakti 

Wiratamtama Semarang. 

2. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada informan utama dan 

pendukung. 

3. Hasil wawancara dikelompokkan dan dikaji sesuai dengan jawaban 

responden. 

4. Membuat simpulan berdasarkan analisis data yang diperoleh. 

3.7.3 Tahap Pasca Penelitian 

 Kegiatan pasca penelitian  yang dilakukan yaitu: 

1. Mencatat data dan hasil penelitian. 

2. Mengolah, menganalisa data dan menyusun laporan. 

3.8 Pemeriksaan Keabsahan Data  

Pemeriksaan keabsahan pedoman wawancara mendalam pada penelitian ini 

akan dilakukan pengujian validitas data. Dilakukan dengan triangulasi yaitu  

pemeriksaan keabsahan data dengan cara melakukan pengambilan data dengan 

memanfaatkan sumber di luar data yang telah dijadikan sebagai sumber pada 

pengumpulan data sebelumnya (Lexy J. Moleong, 2007:330). Triangulasi ini 

adalah bukan untuk menilai atau membandingkan jawaban atau informasi dari 

informan, akan tetapi sebagai informasi tambahan atau merupakan data baru untuk 
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memperkuat data yang diperoleh dari informan. Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai 

cara dan berbagai waktu. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi 

sumber yaitu mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 

2010:330). Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan: 

1. Menggunakan wawancara mendalam dan observasi untuk pengumpulan data. 

2. Membandingkan hasil pengumpulan data dengan materi catatan-catatan 

harian untuk memastikan tidak ada informasi yang bertentangan antara 

catatan harian wawancara dan catatan harian observasi. 

3. Mencocokkan data hasil pengamatan atau observasi tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan informan. 

4. Mencocokkan informasi-informasi yang telah dihimpun dengan sumber lain.  

3.9 Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja 

secara terfokus kepada data, mengorganisasikan data, memilah-milah data 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dibutuhkan dan memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif mengikuti konsep Miles dan Hubermen dalam bukunya Moleong 

(2007:307). Proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga datanya 

sampai jenuh. Ada tiga komponen pokok yang harus diperhatikan dalam analisis 
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data kualitatif yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. 

3.9.1 Reduksi Data 

 Analisis pertama yang dilakukan peneliti adalah pengumpulan data. Data 

yang dikumpulkan kemudian direduksi yaitu menyeleksi, memfokuskan dan 

menyederhanakan data-data yang telah diproduksi, yang masih berupa data kasar 

sehingga peneliti berusaha memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian. 

3.9.2 Penyajian Data 

 Analisis kedua, setelah data direduksi kemudian data disajikan dalam bentuk 

tulisan yaitu menyajikan informasi yang memungkinkan untuk dijadikan dasar 

penarikan kesimpulan penelitian. Penyajian data akan memudahkan peneliti 

memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan 

pemahaman tentang penyajian data. 

3.9.3 Penarikan simpulan 

 Kesimpulan yang diambil ditangani secara longgar tetap terbuka sehingga 

kesimpulan semula belum jelas kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan 

mengakar kokoh. Kesimpulan ini juga akan diverifikasi selama penelitian 

berlangsung dengan menguji maksud kebenaran, kekokohan dan kococokkannya 

yakin merupakan validitasnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Ruamh sakit sebagai saran upaya kesehatan yang menyelenggarakan 

kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan dan 

penelitian. Dalam kegiatan operesionalnya, Rumah Sakit Bhakti Wiratamtama 

terletak di jalan Dr. Suroto 17 Semarang merupakan pelayanan terhadap 

masyarakat dalam bidang kesehatan dan sudah lama berdiri.  Ditinjau dari 

historisnya, rumah sakit bhakti wiratamtama semula bernama militare hospital 

yuliana pada tahun 1949, dengan alamat di jalan cokroaminoto 10 Semarang. Pada 

januari 1950/1951 berganti nama menjadi rumah sakit devisi III tentara dan 

teretorium (T&T) Jawa Tengah. Kemudian September 1951 sampai dengan 1959 

berubah menjadi rumah sakit teretorium IV/cabang semarang sesuai dengan skep 

menhankam No. D/MP/335/1951. Kemudian tahun 1959-1963 berubah lagi 

menjadi rumah sakit kodam IV diponegoro. Tahun 1963-1968 berubah lagi 

menjadi rumah sakit II/702 berdasarkan skep pengdam nomor KPTS/337/6/1963 

tanggal 1 juli 1963. Pada tahun 1968-1977 berubah lagi menjadi rumah sakit I/702 

berdasarkan Skep Pengdam nomor  SKEP/110/VIII/1968 tertanggal 3 agustus 

1968. Pada tahun 1977-1985 berubah lagi menjadi rumah sakit II/702 berdasarkan 

Skep Menhankam nomor 226/1977 tertanggal 25 februari 1977. Pada tahun 1985-

1993 berubah lagi menjadi rumah sakit TK.III.04.06.02 Semarang berdasarkan 

Skep Kasad nomor 76/x/1985 tertanggal 10 oktober 1985. Pada tahun 1993 

sampai sekarang berubah lagi menjadi rumah sakit TK.III.04.06.02 Bhakti 
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Wiratamtama berdasarkan Skep Pangdam nomor: Skep/283-04/x/1993. Rumah 

sakit ini berada diatas tanah seluas 23.912 m
2
, dengan status kepemilikan adalah 

milik TNI AD. Ruang rekam medis memiliki luas 235 m
2
, dengan jumlah lemari 

ada 18 buah. Delapan lemari dengan luas masing-masing 10,86m
2
 dan 10 lemari 

dengan luas 8,02m
2
. Di dalam ruang rekam medis juga terdapat kursi dan meja di 

bagian pelayanan, ruang kepala dan bagian pelaporan. 

4.2 Hasil Penelitian  

4.2.1 Karakteristik Informan dan Triangulasi 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 17 orang responden, terdiri 

dari 15 orang informan utama dan 2 orang triangulasi. Triangulasi dalam 

penelitian ini adalah kepala Rekam Medis dan kepala bidang Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja rumah sakit Bhakti Wiratamtama Semarang.  

Triangulasi 1 digunakan sebagai trianggulasi dalam menggali semua 

kegiatan yang dilakukan pegawai dan kondisi ruang rekam medis. Triangulasi  2 

digunakan sebagai triangulasi dalam menggali program yang ada di rumah sakit 

mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan data kehadiran dari pegawai 

rekam medis. Informan 1-15 digunakan sebagai informan utama dalam penelitian 

kualitatif, digunakan untuk menggali data bagaimana gambaran stres kerja di 

rumah sakit Bhakti Wiratamtama Semarang. Selain itu, untuk menggali penyebab 

stres kerja yang dialami pegawai rekam medis rumah sakit Bhakti Wiratamtama 

Semarang. Berdasarkan uraian dalam karakteristik informan, maka disusun 

karakteristik informan (Tabel 4.1).  
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Tabel 4.1: Karakteristik Informan 

No 
Nama 

Informan 

Usia 

(Tahun) 

Masa 

Kerja 

Tingkat 

Pendidikan  
Jabatan 

1. Yayuk 28  4 Tahun DIII RMK Pegawai RM 

2. Seno 38  16 Tahun DIII RMK Pegawai RM 

3. Suroto 49  32 Tahun SMP Pegawai RM 

4. Aji 22  8 Bulan DIII RMK Pegawai RM 

5. Yesi 30  8 Bulan SMA Pegawai RM 

6. Marsono 45  8 Bulan SMA Pegawai RM 

7. Asih 21  8 Bulan DIII RMK Pegawai RM 

8. Angger 30  1 Tahun SMA Pegawai RM 

9. Ratna 28  2 Tahun DIII RMK Pegawai RM 

10. Farida 35  8 Tahun DIII RMK Pegawai RM 

11. Deka 27  8 Tahun DIII RMK Pegawai RM 

12. Banil 25  8 Tahun DIII RMK Pegawai RM 

13. Ari 25  5 Tahun DIII RMK Pegawai RM 

14. Sari 28  2 Tahun DIII RMK Pegawai RM 

15. Endang  40  1 Tahun SMA Pegawai RM 

 

Berdasarkan uraian dalam karakteristik triangulasi, maka disusun karakteristik 

triangulasi (Tabel 4.2). 

 

Tabel 4.2: Karakteristik Triangulasi 

No Nama Usia Masa Kerja Jabatan 

1. Sugiarto 40 Tahun 5 Tahun Kepala K3 

2. Adi 35 Tahun 3 Bulan Kepala RM 

Keterangan: 

Kepala RM : Kepala rekam medis 

Kepala K3 : Keselamatan dan kesehatan kerja 

4.2.2 Gambaran Stres Kerja Pegawai Rekam Medis   

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran stres kerja pegawai 

rekam medis rumah sakit bhakti wiratamtama Semarang. Sebelum peneliti 

menganalisis gambaran stres kerja, peneliti mencari tahu bagaimana kondisi ruang 

rekam medis dan semua kegiatan yang dilakukan oleh pegawai rekam medis.  
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4.2.3 Penyebab Stres Kerja  

Hasil penelitian pada stres kerja meliputi: 

4.2.3.1 Tempat kerja 

Tempat kerja yaitu ruang yang digunakan untuk melakukan semua 

kegiatan pegawai rekam medis. Seluruh informan utama menyatakan bahwa 

mereka sebagai pegawai rekam medis. Berikut hasil wawancara terkait kondisi 

ruang rekam medis di rumah sakit Bhakti Wiratamtama Semarang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ya seperti ini mbak. Sempit, pengap, banyak debu juga mbak. ” 

Informan 1 

“Kurang nyaman, panas soalnya ACnya mati dan tidak ada sirkulasi 

udara kurang” 

Informan 2 

“Sumpek, sempit, pengap mbak” 

Informan 3 

“Panas, pengap, sumpek, berdebu” 

Informan 4 

“Panas, sumpek, sempit,”  

Informan 5 
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“Sumpek, panas, sempit, sirkulasi udara tidak ada, banyak debu”  

Informan 6 

“Sumpek, panas, sempit, sirkulasi udara tidak ada, banyak debu”  

Informan 7 

“Sumpek, panas, sempit, sirkulasi udara tidak ada, banyak debu 

mbak”  

Informan 8 

“Sempit, pengap, panas mbak”  

Informan 9 

“Keadaan ruang kurang leluasa, sirkulasi udara kurang”  

Informan 10 

“Sumpek, sempit, pengap, berdebu”  

Informan 11 

“Sumpek sempit kurang leluasa dalam bekerja”  

Informan 12 
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Berdasarkan kutipan wawancara, kondisi ruang rekam medis sempit, 

kurang adanya sirkulasi udara, dan berdebu. Hal ini didukung dengan hasil 

wawancara kepada kepala rekam medis sebagai triangulasi bahwa ruang rekam 

medis sempit, panas dan berdebu. Berikut kutipan wawancara:  

 

 

 

 

 

 

“Ruang rekam medis sudah bagus. Ya memang sebelum renovasi, 

sirkulasi udara belum ada mba soalnya ruangan didesain untuk ruang 

berAC” 

Triangulasi 2 

“Kondisi ruang rekam medis ini memang sempit, panas dan berdebu 

mbak. Tetapi ini masih dalam proses  renovasi untuk perbaikan ruangan 

ini” 

Triangulasi 1 

“Pengap, panas, banyak debu, tidak ada ventilasi udara”  

Informan 13 

“Sumpek, panas, sempit, sirkulasi udara tidak ada, banyak debu”  

Informan 14 

“Sempit, banyak rak berkas”  

Informan 15 
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Seluruh informan utama menyatakan bahwa bekerja dalam ruang kerja di 

ruang rekam medis kurang nyaman. Berikut hasil wawancara terkait bekerja di 

ruang rekam medis rumah sakit bhakti Wiratamtama Semarang: 

 

 

 

  

“ Kurang nyaman namun sudah mulai terbiasa bekerja dengan 

kondisi ruangan seperti ini” 

Informan 1 

“Kurang nyaman, banyak debu yang menyebabkan sesak nafas.” 

Informan 2 

“Kurang nyaman karena banyak banyak debu dan panas. Pusing 

karena banyak yang harus dikerjakan” 

Informan 5 

“Kurang nyaman, banyak debu yang menyebabkan sesak nafas dan 

kondisi ruang yang terlalu sempit sehingga kurang leluasa dalam 

bergerak” 

Informan 3 

“Kurang nyaman, karena tempat yang terlalu sempit. Kadang  sesak 

nafas akibat banyak debu yang menempel  di rak dan berkas-berkas pasien 

mbak. Kadang juga pusing mbak misalnya pendaftar pasien banyak 

banget” 

Informan 4 
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“Kurang nyaman karena susah untuk mobilisasi pegawai. Kadang 

sesak nafas karena banyak debu. Cepat pusing karena panas kurangnya 

sirkulasi udara” 

Informan 6 

“Kurang nyaman karena tempat yang terlalu sempit dan cepat lelah 

karena panas” 

Informan 7 

“Kurang nyaman, kadang sesak nafas dan mobilisasi pegawai 

kurang” 

 

Informan 8 

“Tidak nyaman, banyak debu, kadang sinusitisnya kambuh kadang 

juga sesak nafas.” 

 

Informan 9 

“Kurang nyaman. Banyak debu, sirkulasi udara yang kurang dan 

panas” 

 

Informan 10 
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“Kurang nyaman, pengap, kadang sesak napas sirkulasi belum ada 

dan ACnya mati hanya menggunakan kipas angin. Mobilisasi pegawainya 

juga kurang luas mbak” 

Informan 11 

“Kurang nyaman dengan dengan kondisi ruangan seperti ini dengan 

penataan rak yang kurang rapi” 

 

Informan 12 

“Sumpek, kurang nyaman  pusing dan sesak nafas” 

 

Informan 13 

“Tidak nyaman, panas karena tidak ada sirkulasi udara ” 

 

Informan 14 

“Kurang nyaman, panas dan ruang gerak pegawai kurang” 

 

Informan 15 
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Berdasarkan kutipan wawancara, bekerja di kondisi ruang rekam medis 

yaitu kurang nyaman, panas dan masih dalam proses renovasi sehingga banyak 

pegawai yang tergaggu pekerjaannya. Hal ini didukung dengan hasil wawancara 

kepada kepala rekam medis sebagai triangulasi bahwa bekerja di ruang rekam 

medis kurang nyaman karena masih dalam kegiatan renovasi. Berikut kutipan 

wawancara: 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.2 Konsultasi yang Tidak Efektif 

Konsultasi adalah salah satu cara untuk mnegurangi terjadinya stres kerja 

pada pegawai. Konsultasi yang tidak efektif dalam lingkungan kerja dapat dilihat 

melalui bagaimana sikap dari pegawai jika mengalami kelelahan kerja. Berikut 

informasi yang didapatkan dari hasil wawancara terkait dengan sikap pegawai: 

  

  

“Kurang nyaman karena masih dalm proses renovasi” 

Triangulasi 1 

“Ya, tidak nyaman mbak” 

Triangulasi 2 

“Istirahat sebentar mbak, soalnya misalnya diteruskan kadang malah 

sering melakukan kesalahan dan kadang merasa emosi sendiri mbak” 

Informan 1 
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“Kadang merasa emosi mbak terus tidak konsentrasi” 

Informan 7 

“Pusing, mudah marah, kadang bekerjanya tidak maksimal mbak” 

Informan 8 

“Istirahat sebentar, tapi sebelumnya minta izin dulu mbak. Kalau 

udah di ijinkan baru saya istirahat.” 

Informan 9 

“Meminta ijin istirahat sebentar mbak kemudian lanjut bekerja” 

Informan 11 

“Istirahat sebentar kemudian lanjut kerja lagi mbak.” 

Informan 2 

“Istirahat sebentar mbak.kalau untuk deadline biasanya saya minta 

waktu tenggang mbak sama atasan.” 

Informan 10 
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Berdasarkan kutipan wawancara, untuk kelelahan kerja yang dialami oleh 

pegawai tidak terlalu berat, sehingga hanya membutuhkan istirahat yang tidak 

lama untuk memulihkan kondisi normal. Pegawai yang merasa lelah saat bekerja 

biasanya diizinkan oleh kepala rekam medis untuk istirahat sebentar. Hal ini 

didukung dengan hasil wawancara kepada kepala rekam medis. Berikut kutipan 

wawancara:  

“Tidak pernah merasa lelah saat bekerja mbak” 

Informan 12 

“Istirahat sebentar mbak” 

Informan 13 

“Istirahat mbak lalu lanjut bekerja” 

Informan 14 

“Belum pernah merasa lelah yang begitu berarti mbak, lelah nanti 

ilang sendiri” 

Informan 15 
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Masalah kelelahan kerja yang dialami pegawai rekam medis tidak tercatat 

maupun laporan ke kepala bidang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. 

Hal ini didukung dengan hasil wawancara kepada kepala bidang keselamatan dan 

kesehatan kerja rumah sakit. Berikut hasil wawancara:  

 

 

 

 Seluruh informan utama menyatakan bahwa memilih untuk izin tidak 

masuk kerja jika mengalami gangguan kesehatan dan atau tukar shift dengan 

pegawai lain. Berikut hasil wawancara: 

 

 

 

 

 

 

“oh iyah mbak, kadang ada yang izin karena lelah saat kerja dan saya 

mengizinkan. Pegawai juga jarang yang meminta izin untuk alasan 

kelelahan mbak. Biasanya izin karena sakit” 

Triangulasi 1 

“Ada laporan masalah keluhan dari pegawai rekam medis namun 

tidak tercatat disini mbak” 

Triangulasi 2 

“Biasanya saya memninta ijin sampai sakitnya sembuh mbak. Tapi 

biasanya lapor dulu sama atasan untuk tidak masuk kerja” 

Informan 1 

“Saya biasanya ijin tidak masuk dan melampirkan surat ijin dengan 

keterangan dari dokter untuk pemulihan selama beberapa hari mbak. 

Biasanya maksimal 3 hari” 

Informan 2 
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“Tergantung gangguan kesehatannya mbak, misalnya hanya hanya 

flu biasa dan masih kuat masuk kerja ya masuk mba. Tapi misalnya agak 

parah dan tidak memungkinkan untuk bekerja saya minta ijin tidak masuk 

kerja mbak” 

Informan 3 

“Ijin tidak masuk kerja dengan melampirkan surat keterangan dari 

dokter. Kadang tukeran shift dengan pegawai lainnya” 

Informan 4 

“Ijin tidak masuk kerja mbak” 

Informan 5 

“Istirahat mbak, ijin tidak masuk dengan melampirkan surat 

keterangan dari dokter mbak atau bisa tukeran shift juga mbak” 

Informan 6 

“Ijin tidak masuk kerja mbak. Tetapi sbelumnya izin dulu ke atasan 

dan kadang tukeran shift mbak” 

Informan 7 
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“Ijin tidak masuk kerja. Periksa ke dokter biasanya mbak” 

Informan 8 

“Ijin untuk tidak masuk kerja sampai membaik dan kuat untuk 

bekerja lagi” 

Informan 9 

“Isirahat mbak, kadang ijin untuk tidak masuk ke pak seno atau pak 

adi” 

Informan 10 

“Ijin tidak masuk kerja mbak” 

Informan 11 

“Istirahat dan ijin tidak masuk mbak seblumnya minta ijin dahulu ke 

atasan” 

Informan 12 

“Ijin tidak masuk kerja dengan melampirkan surat dari keterangan 

dokter mbak” 

Informan 13 
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 Berdasarkan kutipan wawancara, pegawai lebih memilih untuk izin tidak 

bekerja jika mengalami gangguan kesehatan. Hal ini didukung dengan wawancara 

kepala rekam medis sebagai triangulasi, berikut kutipan wawancara: 

 

 

 

 Seluruh informan utama menyatakan bahwa jika mengalami masalah 

dalam menjalankan pekerjaan, pegawai biasanya konusltasi dengan pegawai lain 

ataupun atasan. Berikut hasil wawancara: 

 

 

 

“Istirahat mbak, ijin tidak masuk dengan melampirkan surat 

keterangan dari dokter mbak atau bisa tukeran shift juga mbak” 

Informan 14 

“Ijin tidak masuk kerja mbak. Tetapi sbelumnya izin dulu ke atasan 

mbak” 

Informan 15 

“Ya mbak, biasanya pegawai kalau mengalami gangguan kesehatan 

mereka meminta izin untuk tidak masuk dan kadang juga ada yang 

meminta untuk tukeran shift juga mbak” 

Triangulasi 1 

“Kalau ada masalah, didiskusikan dengan pegawai lainnya. Tapi 

biasanya yang banyak belum mengerti yang pegawai baru yah mbak. 

Nanti yang sudah berpengalaman member instruksi ” 

Informan 1 
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“Biasanya diskusi sesama pegawai mbak. Saling memberitahu 

kadang juga Tanya langsung sama Pak Seno” 

Informan 2 

“Meminta masukan dari atasan atau pegawai lainnya mbak” 

Informan 3 

“Ya biasanya banyak nanya mba sama pegawai lainnya, dan kadang 

diberi arahan sama atasan mbak” 

Informan 4 

“Meminta bantuan sama pegawai lain mbak” 

Informan 5 

“Pusing, tapi biasanya dibantu sama pegawai lainnya mbak” 

Informan 6 

“Diskusikan sama pegawai lainnya mbak” 

Informan 7 

“Tanya sama pegawai lainnya mbak” 

Informan 8 
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“sharing dengan pegawai lainnya mbak, kadang sharing juga sama 

atasan, karena atasan juga selalu memantau kegiatan yang ada di rekam 

medis” 

Informan 9 

“Didiskusikan dengan pegawai lainnya mbak, biasanya juga sama 

atasan dan tiap 3 bulan sekali ada rapat intern pseluruh pegawai Rekam 

Medis juga mbak” 

Informan 10 

“Diskusikan dengan atasannya mbak” 

Informan 11 

“Ya biasanya didiskusikan dengan pegawai lainnya jika belum 

menemukan solusi baru ke atasan” 

Informan 12 

“Konsultasi dengan pegawai lainnya mbak” 

Informan 13 

“Pusing mbak kadang, ya biasanya didiskusikan dengan pegawai 

lainnya jika belum menemukan solusi baru ke atasan” 

Informan 14 

“Didiskusikan sama pegawai lainnya mbak. Kadang-kadang juga 

sam pak seno atau pak adi” 

Informan 15 
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 Berdasarkan kutipan wawancara, pegawai akan konsultasi dengan pegawai 

lain atau atasan (Kepala Rekam Medis) untuk memecahan masalah dalam 

menjalankan pekerjaan. Hal ini didukung dengan wawancara kepala rekam medis 

sebagai triangulasi, berikut kutipan wawancara: 

 

 

 

4.2.3.3 Konflik antara Tuntutan Keluarga dan Tuntutan Instansi 

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara kepada pegawai 

rekam medis, informan utama 4, informan 5, informan 6, informan 7, informan 8, 

informan 9 dan informan 10 menyatakan bahwa mengalami perbedaan antar 

pegawai di tempat kerja sulit untuk dikombinasikan. Berikut hasil wawancara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ya karena bekerja belum terlalu terbiasa dengan kondisi di ruang 

rekam medis ini dengan tugas yang cukup banyak dan harus dilakukan 

dengan waktu yang sangat singkat dan harus bisa bekerja dalm tim juga” 

Informan 4 

“Iyah mbak, kadang ada pegawai yang sulit untuk diberi masukan, 

kan sifat tiap orang beda-beda mbak” 

Informan 5 

“Iyah mbak, biasanya mereka diskusi sama pegawai lainnya. Bahkan 

kadang Tanya sama saya, kan saya juga selalu memantau semua kegiatan 

yang ada di rekam medis untuk membantu pegawai lainnya” 

Triangulasi 1 
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Berdasarkan kutipan wawancara, ada beberapa pegawai yang sulit dalam 

menyatukan atau mengombinasikan pegawai satu dengan yang lainnya di tempat 

“Iya mbak, kan belum terlalu beradaptasi juga dengan pegawai 

lainnya jadi kadang sulit memahami sifat pegawai lainnya mbak” 

Informan 6 

“Iyah mbak, tapi itu cuma kadang-kadang dan tidak terlalu serius 

mbak” 

Informan 7 

“Yah mbak, kadang ada salah pengertian” 

Informan 8 

“Iyah mbak, itu pas awal-awal masuk sini. Tapi lama-lama dah 

mulai bisa beradaptasi dengan pegawai lainnya juga” 

Informan 9 

“Ya mbak, kan kadang-kadang pendaftar pasien yang banyak dengan 

ruang yang sempit dan panas seperti ini tingkat emosional pegawai cukup 

tinggi mba. Jadi kadang ada salah paham” 

Informan 14 
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kerja. Namun kesulitan dalam menyatukan pegawai tidak menjadi masalah besar 

karena sudah dapat teratasi dengan adanya pertemuan atau rapat dalam 3 bulan 

sekali seluruh pegawai rekam medis. Hal ini didukung dengan wawancara kepala 

rekam medis sebagai triangulasi, berikut kutipan wawancara: 

 

 

 

 

 

 Seluruh informan menyatakan bahwa dalam bekerja harus secara 

intensif, karena rumah sakit bhakti wiratamtama Semarang dalam menjalankan 

kewajiban termasuk pekerjaan memiliki prinsip yang semi militer dengan 

menetapkan tingkat kedisiplinan yang tinggi bagi pegawai. Berikut hasil 

wawancara:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ya mbak, bersungguh-sungguh mbak. Karena saya ingin juga untuk 

memajukan rumah sakit ini melalui pelayanan Rekam medis yang baik” 

Informan 1 

“Iya mbak, saya harus bekerja intensif mbak” 

Informan 2 

“Iya mbak, kadang ada pegawai yang sulit untuk dikombinasikan 

dengan pegawai lainnya. Namun, disini kita mempunyai program 

konseling yang biasanya dalam bentuk rapat intern dan biasanya semua 

masalah yang ada di rekam medsi disampaikan dan dicari solusi untuk 

memecahkannya” 

Triangulasi 1 
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“Ya mbak, saya juga ingin memajukan rumah sakit ini” 

Informan 3 

“Ya mba saya bekerja secara intensif mbak” 

Informan 4 

“Iya mbak, karena saya senang bisa bekerja disini” 

Informan 5 

“Iya mbak, saya juga ingin mendapatkan hasil yang optimal dalam 

bekerja saya mbak” 

Informan 6 

“Ya mbak, saya bekerja dengan sungguh-sungguh disini” 

Informan 7 

“Ya mbak, karena disini juga menerapkan semua pegawai harus 

mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dalam bekerja” 

Informan 8 
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“Ya, karena tuntutan kedisiplinan pegawai di RST tinggi” 

Informan 9 

“Benar mbak, kalau bisa saya ingin memajukan rumah sakit ini 

mbak” 

Informan 10 

“Ya, karena di rumah sakit ini menerapkan prinsip yang berbasis 

semi militer dengan disiplin yang cukup tinggi mbak” 

Informan 11 

“Iya mbak, karena saya senang bisa bekerja disini” 

Informan 12 

“Iya mbak, saya juga ingin mendapatkan hasil yang optimal dalam 

bekerja saya mba” 

Informan 13 

“Ya mbak, saya juga ingin memajukan rumah sakit ini” 

Informan 14 



78 
 

 
 

 

 

 

Berdasarkan kutipan wawancara, dalam menjalankan pekerjaan pegawai 

harus bekerja secara intensif. Hal ini didukung dengan wawancara kepada kepala 

rekam medis sebagai triangulasi. Berikut kutipan wawancara: 

 

 

 

 

Informan 1, informan 2, informan 3, informan 10, informan 11, informan 

12, informan 13 dan informan 15 menyatakan bahwa merasa istirahat cukup. 

Namun untuk tidur malam kurang cukup karena tidur malam hanya 4-5 jam dalam 

semalam. Berikut hasil wawancara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Iya mbak, saya juga ingin mendapatkan hasil yang optimal dalam 

bekerja saya mbak” 

Informan 15 

“Benar mbak, karena disini pegawai dituntut untuk memiliki tingkat 

kedisiplinan yang tinggi dalam bekerja disamping itu rumah sakit ini juga 

kan berbasis semi militer” 

Triangulasi 1 

“Menurut saya cukup mbak, untuk istrirahat tiap bekerja yang hanya 

1 jam ” 

Informan 1 

“Saya cukup kok mbak istirahatnya, dengan istirahat yang diberikan 

oleh rumah sakit ini” 

 

Informan 2 
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“Menurut saya cukup mbak. Saya juga tidur malam biasanya 4-5 jam 

mbak” 

 

Informan 3 

“Tidak mbak saya merasa cukup istirahatnya dengan tidur malam 

yang hanya 4 jam saja” 

 

Informan 10 

“Tidak kok mbak, saya merasa cukup-cukup saja mbak.” 

 

Informan 11 

“Tidak mbak, sudah cukup istirahatnya” 

 

Informan 12 

“Tidak mbak, saya juga tidur malam 5 jam” 

 

Informan 13 

“Tidak mbak, sudah biasa istirahat 1 jam waktu kerja dan tidur 

malam yang hanya 5 jam” 

 

Informan 15 
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Berdasarkan kutipan wawancara, pegawai merasa cukup dengan istirahat 

satu jam saat bekerja dan mereka juga tidur malam selama 4-5 jam sehari. Hal ini 

didukung dengan wawancara kepada kepala Rekam Medis sebagai triangulasi. 

Berikut kutipan wawancara: 

 

 

 

 

 

 

Seluruh informan utama menyatakan bahwa pegawai harus bekerja 

dengan cepat. Berikut hasil wawancara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Benar mbak, karena disini tiap hari banyak pendaftar pasien dan 

harus cepat-cepat mendapat pelayanan” 

Informan 1 

“Iya mbak, karena untuk meningkatkan pelayanan dalam 

pendaftaran pasien” 

Informan 2 

“Iya mbak, tetapi saya senang bekerja disini karena ada solidaritas 

sesame pegawai mbak” 

Informan 3 

“Tidak mbak sejauh ini belum ada yang komplain masalah jam 

istirahat untuk kerja, walaupun ada beberapa pegawai yang meminta untuk 

pertambahan waktu dalam membuat laporan” 

 

Triangulasi 1 
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“Ya, karena untuk meningkatkan pelayanan kesehatannya juga 

mbak”  

Informan 4 

“Ya mbak, karena untuk meningkatkan pelayanan bagi calon pasien” 

Informan 5 

“Ya mbak, karena sudah dituntut untuk bisa bekerja cepat juga 

mbak”  

Informan 6 

“Ya mbak, soalnya saya juga kurang suka menunda pekerjaan mbak 

jadi harus kerja cepat” 

Informan 7 

“Ya mbak karena untuk meningkatkan pelayanan calon pendaftar 

pasiennya mbak” 

Informan 8 

“Ya, karena jika ada pendaftar pasien, pasien harus segera ditangani 

jangan sampai terlantar” 

Informan 9 

“Ya mbak, walaupun kadang nggak enak misalnya kerjanya diburu-

buru” 

Informan 10 
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Berdasarkan kutipan wawancara, pegawai harus bekerja dengan cepat, 

karena rumah sakit bhakti wiratamtama semarang memiliki prinsip dalam bekerja 

semi militer. Semua pegawai diharapkan memiliki tingkat kedisiplinan yang 

tinggi dalam bekerja. Hal ini didukung dengan wawancara kepada kepala Rekam 

“Ada mbak, coba dicek sendiri di ruang UKS mbak kalau mau lihat” 

Informan 12 

“Ya, karena untuk meningkatkan pelayanan kesehatannya juga 

mbak” 

Informan 13 

“Ya mbak, dituntut cepat namun kadang kerjanya jadi nggak rapi 

mbak karena di buru-buru juga” 

 

Informan 14 

“Benar mbak, karena disini tiap hari banyak pendaftar pasien dan 

harus cepat  mendapat pelayanan” 

 

Informan 15 

“Iya mbak karena biar pasien cepet mendapat penanganan juga” 

Informan 11 
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Medis dan kepala bidang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai triangulasi. 

Berikut kutipan wawancara: 

 

 

 

 

 

Informan 1, informan 3, informan 5, informan 10, informan 11, informan 

12, informan 13, informan 14 dan informan 15 menyatakan bahwa atasan 

memberikan dukungan dan umpan balik yang cukup pada pekerjaan yang 

dilakukan. Berikut hasil wawancara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ya, mbak setiap pegawai harus dituntut untuk bekerja cepat juga 

untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit ini dan kalau bisa nanti 

biasa memajukan rumah sakit ini juga” 

Triangulasi 1 

“Ya mbak, atasan selalu memberikan dukungan dan umpan balik 

yang cukup pada kami” 

 

Informan 1 

“Ya mbak, atasan selalu member dukungan dalam pekerjaan. Kan 

atasan selalu memantau semua kegiatan di rekam medis”  

Informan 2 

“Benar mbak, karena atasan juga bersifat terbuka pada pegawai” 

 

Informan 3 
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“Ya mbak, atasan menghormati pegawainya”  

 

Informan 5 

“Iya mbak, atasan bersifat terbuka kepada pegawai sehingga 

pegawai tidak merasa tertekan” 

 

Informan 11 

“Benar mbak, atasan juga perhatian tiap pegawai mengalami 

masalah ”  

Informan 10 

“Iya mbak atasan memberikan dukungan dan umpan balik yang 

cukup pada pekerjaan kami lakukan” 

 

Informan 12 

“Benar mbak, atasan juga tidak membeda-bedakan pegawai satu 

dengan pegawai lainnya dalam membantu masalah yang dialami pegawai” 

 

Informan 13 

“Benar mbak, atasan memberikan dukungan yang cukup pada 

pekerjaan kami” 

 

Informan 14 
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Berdasarkan kutipan wawancara, atasan memberikan dukungan dan 

umpan balik yang cukup pada pekerjaan yang dilakukan pegawai. Atasan selalu 

memberikan perhatian pada pegawai dalam setiap pekerjaan. Kepala rekam medis 

selalu memantau semua kegiatan yang ada di rekam medis. Namun, ada beberapa 

pegawai yang mengeluh masalah gaji yang kurang sebanding dengan pekerjaan 

yang dilakukan. Hal ini didukung dengan wawancara kepada kepala Rekam Medis 

sebagai triangulasi. Berikut kutipan wawancara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan 1, informan 2, informan 3, informan 5, informan 10, informan 

11, informan 12, informan 13, informan 14 dan informan 15 menyatakan bahwa 

pegawai dapat menyampaikan kepada atasan untuk membantu anda dalam 

“Benat mbak, atasan  juga perhatian pada pegawainya” 

 

Informan 15 

“Iya mbak, saya sangat mendukung semua pekerjaan yang dilakukan 

pegawai selalu saya pantau dan kalau ada masalah dalam mengerjakannya 

dan saya punya waktu untuk mengerjakan sebisa saya akan saya bantu 

mbak. Tapi, ya kadang ada beberapa pegawai yang masih saja mengeluh 

masalah gaji yang tak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan mbak. 

” 

Triangulasi 1 
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menyelesaikan masalah pekerjaan. Atasan membantu pegawai jika ada pegawai 

yang kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan. Berikut hasil wawancara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Iya senang mbak, saya memiliki atasan yang dapat membaur 

dengan pegawai yang lainnya. Sehingga terbuka antara pegawai dengan 

atasan” 

Informan 1 

“Bersyukur yah mbak mempunyai atasan yang sifatnya terbuka, jadi 

pegawai tidak perlu takut menyampaikan jika ada masalah dalam 

pekerjaan. Disini juga ada pertemuan semua pegawai rekam medis mba 3 

bulan sekali” 

Informan 2 

“Ya mbak, semua pegawai dapat menyampaikan masalah yang 

dialami saat bekerja dan biasanya dibantu sam atasan juga. Tiap tiga bulan 

sekali juga ada pertemuan untuk review kinerja pegawai ada masalah apa 

yang ada di rekam medis mbak” 

Informan 3 

“Ya mbak, karena tiap tiga bulan ada rapat intern untuk pegawai 

rekam medis mbak” 

 

Informan 5 

“Ya mbak, karena ada kegiatan triwulan ” 

 

Informan 10 
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Berdasarkan kutipan wawancara, pegawai dapat menyampaikan kepada 

atasan untuk membantu dalam menyelesaikan masalah pekerjaan. Pegawai yang 

mempunyai masalah dalam mengerjakan pekerjaan dapat berdiskusi dengan 

pegawai lain ataupun atasan (kepala rekam medis). Hal ini didukung dengan 

“Ya mbak, tiap tiga bulan sekali ada rapat intern” 

 

Informan 11 

“Iya mbak, biasanya disampaikan waktu rapat mbak” 

 

Informan 12 

“Iya mbak, tiap tiga bulan sekali ada rapat seluruh pegawai rekam 

medis untuk evaluasi kegiatan” 

 

Informan 13 

 “Iya mbak, apalagi disini ada kegiatan triwulan untuk rapat evaluasi 

” 

Informan 14 

“Iya mbak, biasanya melalui rapat intern yang diadakan tiap tiga 

bulan sekali itu mbak ” 

 

Informan 15 
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wawancara kepada kepala Rekam Medis sebagai triangulasi. Berikut kutipan 

wawancara: 

 

 

 

 

“Iyah mbak semua masalah yang ada di rekam medis dapat 

disampaikan melalui rapat intern yang diadakan tiap tiga bulan sekali” 

Triangulasi 1 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

4.1 Pola Pencarian Informasi 

5.1.1 Gambaran Stres Kerja Pegawai Rekam Medis  

 Menurut Terry Beehr dan John Newman, gejala stres kerja dapat dibagi 

dalam tiag aspek yaitu gejala psikologis, gejala psikis dan perilaku. Gejala 

psikologis, meliputi kecemasan, ketegangan, bingung, marah, sensitive, 

mendendam perasaan, komunikasi tidak efektif, mengurung diri, depsresi, merasa 

terasing dan mengasingkan diri, kebosanan, ketidakpuasan kerja, lelah mental, 

menurunnya fungsi intelektual, kehilangan daya konsentrasi, kehilangan 

spontanitas dan kreativitas, kehilangan semangat hidup, menurunnya harga diri 

dan rasa percaya diri. Gejala fisik, meliputi meningkatnya sekresi adrenalin dan 

nonadrenalin, gangguan gastrointestinal misalnya gangguan lambung, mudah 

terluka, mudah lelah secara fisik, kematian, gangguan pada kulit, gangguan 

kardiovaskuler, gangguan pernafasan, lebih sering berkeringan, kepala pusing, 

migraine kanker, ketegangan otot, problem tidur (sulit tidur, terlalu banyak tidur). 

Gejala perilaku, meliputi menunda ataupun menghindari pekerjaan, penurunan 

prestasi dan produktivitas, meningkatnya penggunaan minuman keras dan mabuk, 

perilaku sabotase, meningkatnya frekuensi absensi, perilaku makan yang tidak 

normal, kehilangan nafsu makan dan penurunan drastic berat badan, 

meningkatnya kecenderungan perilaku berisiko tinggi, seperti ngebut, berjudi, 

meningkatnya agresivitas dan kriminalitas, penurunan kualitas hubungan 
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interpersonal dengan keluarga dan teman, kecenderungan bunuh diri (Taylor, 

2006:179). 

 Keadaan dan perasaan kelelahan adalah reaksi fungsional dari pusat 

kesadaran yaitu korteks serebi, yang dipengaruhi oleh dua system antagonistic 

yaitu system penghambat (inhibisi) dan system penggerak (aktivasi). System 

penghambat terdapat dalam tahalamus yang mampu menurunkan kemampuan 

manusia bereaksi dan menyebabkan untuk tidur. Sistem penggerak terdapat dalam 

formasio retikularis yang dapat merangsang peralatan dalam tubuh kearah 

bekerja, berkelahi, melarikan diri dan sebagainya. 

 Maka keadaan seseorang pada suatu saat sangat tergantung pada hasil kerja 

diantara dua sistem antagonis dimaksud. Apabila system lebih kuat seseorang 

dalam keadaan lelah. Sebaliknya manakala system aktivitas lebih kuat seseorang 

dalam keadaan segar untuk berkerja. Konsep ini dapat dipakae menjelaskan 

peristiwa sebelumnya yang tidak jelas. Misalnya peristiwa seseorang dalam 

keadaan lelah, tiba-tiba kelelahan hilang oleh karena terjadi peristiwa yang tak 

diduga sebelumnya atau terjadi tegangan emosi. Dalam keadaan ini, system 

penggerak tiba terangsang dan dapat mengatasi system penghambat. Demikian 

pula peristiwa dalam monotoni, kelelahan terjadi oleh karena hambatan dari sitem 

penghambat, walaupun beban kerja tidak begitu berat. 

 Kelelahan diatur secara sentral oleh otak. Pada susunan saraf pusat, terdapat 

system aktivitasi dan inhibisi. Kedua sistem, ini saling mengimbangi tetapi 

kadang salah satu daripadanya lebih dominan sesuai dengan keperluan. Sistem 

aktivasi bersifat simpatis, sedangkan inhibisi adalah parasimpatis. Agar tenaga 
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kerja berada dalam keserasian dan keseimbangan, kedua system tersebut harus 

berada pada kondisi yang memberikan stabilitasi kepada tubuh (Suma’mur P.K., 

2009:189). 

 Berdasarkan hasil penelitian usia pegawai antara 21-30 Tahun sebanyak 11 

pegawai, usia 31-40 Tahun sebanyak 3 pegawai dan usia diatas 40 Tahun ada 1 

pegawai. Pada pada bagian filing ada tiga pegawai dengan usia 27 tahun sebanyak 

dua pegawai dengan masa kerja empat tahun dan satu pegawai dengan usia 49 

Tahun dengan masa kerja 32 tahun. Pegawai muda mempunyai fisik yang lebih 

kuat, dinamis dan kreatif tetapi cepat bosan, kurang bertanya jawab, cenderung 

absensi dan turnovernya tinggi. Pegawai yang lebih tua kondisi fisiknya kurang, 

tetapi bekerja ulet, tanggung jawabnya besar, serta absensi dan turnovernya 

rendah. semakin lama seseorang bertahan dalam instansi, semakin terlihat bahwa 

dia berkomitmen terhadap instansi tersebut. Tingkat pendidikan dua pegawai 

lulusan DIII RMK dan satu pegawai lulusan SMP. Pengalaman kerja pegawai 

hanya satu pegawai yang memiliki pengalaman kerja di bidang  rekam medis. 

Kepatuhan petugas filing kurang, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya 

dokumen rekam medis yang menumpuk di rak penyimpanan aktif masih terdapat 

dokumen rekam medis yang seharusnya sudah dapat dimusnahkan. Keterlambatan 

pengiriman dokumen rekam medis ke assembling juga sering mengalami 

keterlambatan. Dalam pengelolaan dokumen rekam medis, pencatatan data yang 

secara cermat dan lengkap, data yang dipercaya menurut kenyataan, memilih data 

yang berkaitan dengan masalah dan mencatat data secara obyektif. Untuk 

mendukung hal tersebut, maka dokumen rekam medis harus sudah kembali ke 
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bagian penyimpanan dalam waktu 2x24 jam setelah pasien pulang baik dalam 

keadaan hidup atau mati, dilihat dari permenkes No.269/Menkes/per/III/2008 

(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2008). Berdasarkan aktifitas 

pegawai yang seperti diatas, dapat menambah beban kerja bagi pegawai yang 

dapat menimbulkan stres kerja. 

 Gejala stres kerja yang dialami oleh pegawai rekam medis meliputi kulit 

pucat dan terasa dingin saat bekerja, aliran darah sangat cepat saat bekerja, 

pernafasan meningkat saat bekerja, otot tegang saat bekerja, merasa cepat marah, 

merasa tegang saat bekerja, merasa cemas saat bekerja, sukar berkonsentrasi 

dalam bekerja, sulit tidur setelah bekerja dan cepat merasa letih setelah bekerja. 

Hal tersebut dibuktikan dengan melakukan wawancara pada seluruh pegawai 

rekam medis. Mayoritas pegawai mengalami gejala stres kerja tersebut. 

5.1.2 Lingkungan Kerja 

Menurut Muchinksky, kondisi lingkungan kerja fisik berupa suhu yang terlalu 

panas, terlalu dingin, terlalu sesak, kurang cahaya dan semacamnya. Ruangan 

yang terlalu panas menyebabkan ketidaknyamanan seseorang dalam menjalankan 

pekerjaannya, begitu juga ruangan yang terlalu dingin. Panas tidak hanya dalam 

pengertian temperature udara tetapi juga sirkulasi atau arus udara (Lulus Margiati, 

1999:73). 

Berdasarkan hasil penelitian terkait lingkungan kerja, dapat disimpulkan bahwa 

kondisi ruang rekam medis yang kurang nyaman bagi pegawai. Penataan ruang 

yang kurang baik, kurangnya sirkulasi udara, pendingin ruangan yang belum 

memadai dan masih dalam kondisi renovasi membuat pegawai mengeluh dengan 
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kondisi tersebut. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara mendalam dengan 

seluruh informan yang menyatakan bahwa kondisi ruang rekam medis yang panas, 

sumpek dan banyak debu. Kondisi ruangan dengan kurangnya sirkulasi udara 

menyebabkan suhu ruang menjadi meningkat dan oksigen di dalam ruang menjadi 

berkurang, dengan kondisi seperti itu menyebabkan udara dalam ruangan menjadi 

panas sehingga tingkat emosi pegawai juga meningakat sehingga dapat 

menyebabkan stres kerja. Selain itu, kinerja dari pegawai dapat menurun 

dikarenakan berkurangnya tingkat konsentrasi dari pegawai. 

Mayoritas dari informan menyatakan bahwa bekerja di ruang rekam medis 

kurang nyaman karena kurangnya sirkulasi udara yang kurang dan penataan rak 

yang kurang rapi. Keadaan ruangan dengan kurangnya sirkulasi udara 

menyebabkan berkurangnya udara yang masuk ke ruangan. Banyaknya rak yang 

berdebu menyebabkan pegawai mengalami sesak nafas dan mengalami sinusitis. 

Keadaan panas akibat kurangnya udara yang masuk menyebabkan pegawai 

merasa panas saat bekerja sehingga pegawai mudah mengalami kelelahan kerja.  

Ada berbagai penyebab yang memungkinkan karyawan menjadi stres 

sebagaimana dinyatakan oleh Nitisemito (1996) antara lain lingkungan kerja yang 

tidak sesuai dengan keinginan karyawan, adapun lingkungan kerja tersebut antara 

lain: lingkungan kerja merupakan suasana yang tercipta karena interaksi dengan 

atasan, serta lingkungan mesin dan perlengkapan yang dihadapi oleh karyawan 

yang memungkinkan kjaryawan tidak berkonsentrasi pada pekerjaan. Yang 

dimungkinkan sebagai sumbu terjadinya stres kerja antara lain adalah (1) 

lingkungan kerja yang tidak nyaman, ketidaknyamanan tersebut dikarenakan 
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berbagai hal antara lain pencahayaan terasa kurang sehingga ruang terasa lembeb 

dan lainnya, (2) suara gaduh yang diakibatkan oleh deru suara mesin yang 

seharusnya sudah waktunya dilakukan perbaikan, (3) perlengkapan operasi 

perusahaan yang kurang memadai seperti halnya perlengkapan untuk pengelasan. 

Kurangnya ruang untuk mobilisasi pegawai juga mempengaruhi kegiatan  dari 

pegawai. Adanya kegiatan renovasi mengakibatkan ruang gerak untuk pegawai 

semakin berkurang, seperti yang disampaikan oleh informan 2, 3, 4, dan 14 bahwa 

mereka merasa terganggu dengan adanya kegiatan renovasi pada saat jam kerja. 

Selain itu, dengan adanya pegawai bangunan yang ada di ruang medis membuat 

pegawai kurang nyaman dalam mengerjakan tugas mereka. Timbulnya suara yang 

dari alat bangunan menyebabkan kinerja dari pegawai rekam medis menurun 

karena konsentrasi dari pegawai rekam medis terganggu. 

Berdasarkan hasil observasi ruang rekam medis, pada rak penyimpanan berkas 

tidak rapi. Hal tersebut dapat terlihat banyaknya dokumen rekam medis yang 

seharusnya sudah dapat dimusnahkan namun masih ada di rak penyimpanan 

berkas. Belum dilakukannya kegiatan seperti menyisihkan dokumen rekam medis, 

penggantian sampul rekam medis yang rusak untuk mencegah rusak atau 

hilangnya lembar khusus. Kondisi rak penyimpanan yang kurang rapi dapat 

menyulitkan pegawai untuk mencari dokumen rekam medis pasien dan memakan 

waktu yang lama untuk menemukan dokumen rekam medis pasien sehingga dapat 

menimbulkan emosi pada pegawai yang akhirnya akan menyebabkan stres pada 

pegawai. Rak penyimpanan berkas yang tinggi juga menyulitkan pegawai rekam 

medis yang mencari dokumen rekam medis pasien. Kecelakaan kerja dapat terjadi 
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saat pengambilan dokumen rekam medis pasien seperti terjatuh saat pengambilan 

ataupun kejatuhan berkas yang ada diatas pegawai selain itu juga masih terdapat 

lemari dalam kondisi terbuka yang banyak debu sehingga dapat mengganggu 

pernafasan pegawai. Rak penyimpanan dokumen rekam medis di ruang UGD dan 

rekam medis rawat jalan dan inap tidak ada perbedaan. Di ruang UGD masih 

menggunakan rak rekam medis yang masih terbuka dan jumlahnya sebanyak 3 

rak. 

5.1.3 Konsultasi yang Tidak Efektif  

Tidak adanya konsultasi yang efektif bagi pegawai dapat mempengaruhi 

tingkat stres pegawai. Pegawai rekam medis rumah sakit Bhakti Wiratamtama 

Semarang mempunyai agenda khusus untuk seluruh pegawai rekam medis yaitu  

pertemuan yang diadakan setiap tiga bulan sekali untuk mengurangi masalah yang 

dialami pegawai. Semua masalah yang dialami pegawai dapat disampaikan saat 

pertemuan, untuk didiskusikan bersama untuk mencari solusi yang tepat. Rapat 

intern wajib diikuti oleh semua pegawai rekam medis, karena dalam rapat tersebut 

juga untuk mengevaluasi kinerja pegawai selama tiga bulan sebelumnya. Hal 

tersebut dibuktikan hasil wawancara mendalam dengan seluruh informan utama 

dan triangulasi 1 yang menyatakan bahwa setiap tiga bulan sekali ada rapat intern 

untuk seluruh pegawai rekam medis. Rapat tersebut diadakan untuk mengevaluasi 

kinerja pegawai dan masalah yang ada selama tiga bulan sebelumnya. 

Kelelahan kerja yang dialami pegawai tidak terlalu menganggu pekerjaan. 

Akibat dari kelelahan kerja tersebut juga tidak terlalu mengaggu kesehatan dari 

pegawai. Pegawai hanya butuh istirahat kemudian dapat melanjutkan pekerjaan 
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kembali. Jika pegawai merasa mengalami kelelahan kerja biasanya pegawai 

meminta izin untuk istirahat dan melanjutkan pekerjaan lagi atau biasanya 

meminta pegawai lain untuk menggantikan tugasnya. Namun hanya beberapa 

pegawai saja yang melakukan hal tersebut, karena dengan penerapan tingkat 

disiplin pada pegawai yang tinggi di rumah sakit bhakti wiratamtama Semarang 

pegawai memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan. Seperti 

yang dikatakan oleh informan 6, informan 11, informan 12 dan informan 15 yang 

menyatakan bahwa selama ini belum mengalami kelelahan kerja yang berarti yang 

menyebabkan terganggunya pekerjaan. 

Gangguan kesehatan yang dialami pegawai hanya sesak nafas akibat 

banyaknya debu yang menempel di berkas catatan medis pasien. Dengan adanya 

pertemuan yang diadakan tiap tiga bulan sekali tersebut dapat membantu pegawai 

untuk mengungkapkan masalah kesehatan yang dialami oleh pegawai. Pegawai 

yang mengalami gangguan kesehatan biasanya meminta izin untuk tidak masuk 

kerja atau biasanya tukeran shift dengan pegawai lainnya. Pegawai yang tidak 

masuk kerja dapat meminta izin untuk tidak masuk dengan melampirkan surat 

keterangan dokter untuk istirahat. Namun, untuk keluhan kesehatan yang dialami 

pegawai tidak tercatat sebagai dokumen di rumah sakit tersebut. Setiap pertemuan 

yang diadakan dalam tiga bulan sekali tersebut tidak melibatkan kepala bidang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja rumah sakit sehingga kepala bidang keselamtan 

dan kesehatan kerja tidak mengetahui masalah yang dialami pegawai rekam 

medis. Selain itu juga tidak ada bukti laporan hasil hanya dalam bentuk perkataan. 

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara mendalam dnegan informan utama, 
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bahwa mayoritas pegawai rekam medis meminta izin untuk tidak masuk kerja jika 

mengalami gangguan kesehatan yang dapat mengganggu kegiatan dalam bekerja 

atau tukeran shift dengan pegawai lainnya, untuk gangguan kesehatan yang sering 

dialami yaitu batuk, pilek dan sesak nafas seperti ISPA. 

5.1.4 Konflik antara Tuntutan Keluarga dan Tuntutan Instansi  

 Penyebab yang memungkinkan karyawan menjadi stres kerja biasanya 

berasal dari lingkungan non fisik. Dalam hal ini lingkungan nonfisik bisa 

disebabkan oleh berbagai faktor antara lain (1) hubungan yang tidak serasi antara 

karyawan yang bersangkutan dengan teman sejawat (sesama pekerja) maupun 

karyawan dengan atasan, (2) keterjaminan kerja yang dirasakan kurang memadai 

bagi karyawan, (3) perasaan khawatir atau takut yang dimungkinkan muncul 

terkait dengan kurang amannya penggunaan berbagai fasilitas operasi perusahaan, 

(4) jenjang karir yang berkurang begitu jelas terkait dengan kelangsungan 

karyawan bekerja pada perusahaan yang bersangkutan (Tri Susilo, 2010:7). 

 Berdasarkan hasil wawancara mendalam dalam penelitian untuk pegawai 

yang baru bekerja kurang lebih dua tahun mengalami perbedaan yang terjadi antar 

pegawai. Perbedaan pemikiran terjadi biasanya karena adanya banyak pendaftar 

pasien dan belum terbiasa dengan keadaaan diruang  rekam medis. Namun 

perbedaan yang terjadi antar pegawai dapat diselesaikan. Menurut informan 2 dan 

informan 14 cara menyelesaikan masalah yang dialami pegawai dengan 

mendatangkan masing-masing pegawai yang sedang mengalami masalah 

kemudian mempertemukan pegawai tersebut. Masalah yang dialami pegawai 

diselesaikan secara intern terlebih dahulu, jika masalah tidak dapat diselesaikan 
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secara intern maka masalah tersebut baru dilaporkan ke atasan. Namun, sejauh ini 

masalah antar pegawai dapat diatasi dengan baik. Jadi, untuk perbedaan yang 

terjadi antar pegawai ditempat kerja sulit dikombinasikan atau disatukan tidak 

mempengaruhi kegiatan pegawai rekam medis sehingga tidak menyebabkan stres 

kerja pada pegawai rekam medis. 

 Pegawai rekam medis dituntut untuk bekerja secara intensif, dikarenakan 

rumah sakit bhakti wiratamtama menerapkan kedisiplinan tinggi dalam bekerja. 

Selain itu rumah sakit Bhakti Wiratamtama Semarang dalam proses akreditasi 

sehingga rumah sakit dituntut terutama dalam pelayanan pendaftar pasien harus 

ditingkatkan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara mendalam pada 

seluruh informan, seluruh informan menjawab ingin memajukan rumah sakit 

dengan bekerja secara intensif. Dengan bekerja secara intensif dapat 

meningkatkan kinerja dari pegawai, namun jika pegawai dalam kondisi sehat baik 

fisik, mantal maupun psikis. Bagi pegawai yang masih baru, untuk dapat bekerja 

secara intensif cukup sulit karena mereka harus beradaptasi terlebih dahulu 

dengan lingkungan kerja. Pegawai baru akan merasa terbebani hal tersebut dapat 

menyebabkan stres kerja pada pegawai baru.  

 Penggunaan waktu istirahat yang kadang dimanfaatkan oelh pegawai untuk 

menyelesaikan pekerjaan, dapat berakibat buruk bagi kesehatan pegawai. Saat 

istirahat harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh siapapun termasuk oleh 

pegawai rekam medis, agar semangat kerja kembali dimilikinya setelah 

sebelumnya bekerja keras (Zurni Zahra Samosir, 2008:65). Berdasarkan hasil 

wawancara mendalam dengan informan utama, sebagian  informan merasa 
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istirahat dengan cukup, baik istirahat yang diberikan pihak rumah sakit saat 

bekerja maupun untuk istirahat tidur malam. Istirahat saat bekerja  yang diberikan 

rumah sakit yaitu satu jam, untuk tidur malam kurang lebih lima sampai enam 

jam. Sedangkan sebagian dari informan merasa kurang cukup istirahat yang 

diberikan oleh rumah sakit dengan alasan terlalu banyaknya pendaftar pasien 

dengan jumlah pegawai yang kurang menyebabkan istirahat dari informan 

menjadi berkurang baik untuk makan siang maupun untuk sholat. 

  Seluruh informan dituntut untuk bekerja dengan cepat, namun untuk pegawai 

baru bekerja di rekam medis kadang kurang teliti karena diburu waktu dan 

dituntut harus cepat dalam melayani pendaftar pasien. Seperti yang diungkapkan 

oleh informan 10 bahwa kurang nyaman jika kerja diburu-buru menyebabkan 

hasil tidak maksimal. Bekerja dengan tuntutan tinggi dapat memberikan beban 

bagi pegawai sehingga pegawai dapat mengalami tekanan untuk menyelesaikan 

dengan cepat tanpa mempedulikan hasil. 

 Pegawai mendapat dukungan dan umpan balik yang cukup dari atasan atas 

pekerjaan yang mereka lakukan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara 

mendalam kepada informan utama yang mayoritas menjawab bahwa atasan 

memberikan dukungan dan umpan balik yang cukup kepada seluruh pegawai. 

Atasan selalu memantau pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Namun, 

beberapa pegawai mengaku untuk umpan balik dalam masalah gaji masih kurang. 

Hal tersebut dikarenakan sistem gaji di rumah sakit Bhakti Wiratamtama 

Semarang mengabdi sehingga gaji tidak sama dengan rumah sakit lainnya.

 Pegawai dapat menyampaikan kepada atasan untuk membantu dalam 
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menyelesaikan masalah pekerjaan. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas informan 

utama menyatakan bahwa setiap ada masalah dalam pekerjakan dapat 

disampaikan kepada atasan untuk mencari solusinya. Atasan selalu berada di 

ruang rekam medis sehingga dapat memantau semua kegiatan yang ada di ruang 

rekam medis. Masalah yang ada di ruang rekam medis dapat disampaikan 

langsung kepada atasan untuk dicarikan soalusinya. Atasan juga membaur dnegan 

pegawai lainnya sehingga memudahkan pegawai untuk menyampaikan masalah 

masing-masing. Namun, beberapa pegawai yang masih canggung untuk 

menyampaikan masalah yang dihadapi. Biasanya yang mengalami hal seperti itu 

yaitu pegawai yang belum lama bekerja. Hal tersebut dapat diatasi dengan 

menyampaikannya melalui kegiatan rutin yang diadakan oleh seluruh pegawai 

rekam medis yaitu pertemuan rutin tiga bulan sekali. Seluruh masalah yang 

dialami oleh pegawai dapat disampaikan dalam acara tersebut. Sehingga pegawai 

merasa nyaman dalam bekerja tanpa beban. 

4.2 Hambatan Penelitian 

Hambatan dalam penelitian ini adalah terdapat responden yang sulit untuk 

ditemui dan tidak memiliki waktu lama dalam wawancara. Dalam menanggapi 

setiap pertanyaan yang diajukan peneliti, sebagian informan kurang begitu 

memahami maksud dari pertanyaan yang diajukan sehingga peneliti perlu 

menjelaskan maksud dari pertanyaan tersebut. Selain itu pula dapat diatasi dengan 

menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh informan. Jawaban dari 

informan terkadang keluar dari kontak masalah penelitian yang menyebabkan 

jawaban menjadi tidak fokus. Peneliti mengalami kesulitan untuk menggali 
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informasi secara mendalam dari kepala bidang K3 rumah sakit Bhakti 

Wiratamtama Semarang terkait dengan peran dan fasilitas oleh rumah sakit dalam 

program untuk mengurangi stres kerja yang dialami pegawai, dikarenakan kepala 

bidang K3 sedang dalam tugas di Kudus. Pegawai pengganti sementara pada 

bidang K3 kurang memahami secara menyeluruh program yang akan 

dilaksanakan mengenai K3 rumah sakit. 

4.3 Kelemahan Penelitian 

Kelemahan dalam peneltian ini adalah peneliti belum dapat menggambarkan 

data secara tajam. Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

triangulasi dengan sumber. Salah satunya peneliti melakukan wawancara terhadap 

kepala bidang keselamatan sebagai triangulasi dua dan kesehatan kerja untuk 

mengkonfirmasi data yang di peroleh dari informan utama dirasa masih kurang 

dikarenakan diwakilkan oleh pegawai lain yang telah direkomendasikan. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.10 Simpulan 

Berdasarkan penelitian tentang Gambaran Stres Kerja Pegawai bagian 

Rekam Medis Rumah Sakit Bhakti Wiratamtama Semarang diperoleh simpulan 

bahwa pegawai yang mengalami stres kerja, pegawai yang bekerja filing dan 

pendaftaran. Penyebab stres kerja pada pegawai rekam medis meliputi: 

lingkungan kerja yang kurang nyaman dan konflik antara tuntutan keluarga dan 

tuntutan instansi yang menimbulkan masalah yaitu kurangnya gaji untuk 

menutupi kebutuhan pegawai. Konsultasi yang efektif dilakukan oleh seluruh 

pegawai rekam medis dapat mengurangi masalah yang dialami oleh pegawai 

rekam medis Rumah sakit Bhakti Wiratamtama Semarang. 

3.11 Saran 

Berdasarkan penelitian tentang Gambaran Stres Kerja Pegawai bagian 

Rekam Medis Rumah Sakit Bhakti Wiratamtama Semarang saran yang diajukkan 

sebagai berikut: 

6.2.1 Pegawai Rekam Medis 

1. Pegawai rekam medis hendaknya tidak menyimpan masalah dan 

membicarakannya di belakang, tetapi lebih bersikap terbuka dalam 

menyampaikan ide, gagasan dan pendapat meskipun berbeda. Pegawai rekam 

medis yang baru diharapkan untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi secara langsung pada pihak yang terkait. 
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2. Pegawai rekam medis yang mengalami masalah keluarga, masalah yang 

terkait dengan pekerjaan, interaksi dengan atasan maupun pihak pengelola 

rumah sakit serta masalah yang terjadi disebabkan oleh interaksi dengan 

rekan kerja atau pendaftar pasien. 

3. Petugas filing melakukan pemilahan dokumen rekam medis antara lembar 

yang akan diabadikan dan lembar rekam medis sisa yang akan dimusnahkan 

6.2.2 Rumah Sakit 

Pembersihan berkas pasien dan penataan ruang lebih ditata dengan rapi agar 

pegawai nyaman dalam mobilisasi dalam bekerja. 

6.2.3 Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti stres kerja pada 

pegawai rekam medis, disarankan untuk memperbayak pertanyaan dalam 

pedoman wawancara.  
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1 

 

KUESIONER OBSERVASI PENELITIAN 

1. Ada berapakah dari semua pegawai yang ada di Rekam medis? 

2. Ada berapa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan? 

3. Berapa umur pegawai rata-rata? 

4. Status pegawai yang ada di rekam medis? 

5. Rata-rata pendidikan terakhir yang ditempuh oleh para pegawai rekam medis? 

6. Ada berapa shift dalam sehari yang bertugas di rekam medis? 

7. Jam berapa saja (berangkat-pulang) shift tersebut? 

8. Ada berapa jam dalam sekali shift? 

9. Jam berapa saja waktu istirahat? (berapa menit)? 

10. Ada berapa orang yang bertugas sekali shift? 

11. Jarak rumah ke tempat kerja rata-rata? 

12. Dalam sehari, berapa banyak  melayani pendaftaran pasien?  

13. Aktifitas apa saja yang ada di ruang rekam medis? 

14. Luas ruang rekam medis? 

15. Jumlah pegawai yang beraktifitas di ruangan tersebut? 

16. Ada bagian apa saja di ruangan tersebut? 

17. Luas ventilasi di ruang rekam medis? 

18. Apakah terdapat pendingin ruangan/AC dan kipas angin? 

19. Sumber cahaya apakah yang digunakan ( matahari langsung atau lampu)? 

20. Bagaimana kinerja pegawai rekam medis di RST? 
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Lanjutan (Lampiran 1) 

No Pertanyaan Ya Tidak 

(1) (2) (3) (4) 

1 Saya merasa kulit saya pucat dan terasa dingin 

saat bekerja 

  

2 Saya merasa gugup dan berdebar saat bekerja   

3 Saya merasa aliran darah cwepat saat bekerja   

4 Pernafasan saya meningkat saat bekerja   

5 Otot-otot saya tegang saat bekerja   

6 Saya merasa cepat marah saat bekerja   

7 Saya merasa tegang  saat bekerja   

8 Saya merasa cemas saat bekerja   

9 Saya sukar berkonsentrasi dalam bekerja   

10 Saya sulit tidur setelah bekerja   
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA STRES KERJA KEPADA INFORMAN 

 

I. Identitas Informan 

No. Responden : .................................................................................... 

Tanggal diisi  : .................................................................................... 

Nama   : .................................................................................... 

Usia   : ...................................................................................Tahun  

Masa Kerja  :………………………………………………Bulan/Tahun 

   (*coret yang tidak perlu) 

 

  

II. Pertanyaan  

Fokus 

Penelitian 

Pertanyaan Jawaban 

(1) (2) (3) 

Lingkungan Kerja Menurut anda bagaimanakah 

kondisi ruang rekam medis? Apa 

alasan Anda? Jelaskan! 
 

 

 

 

 

 

 

Menurut Anda bagaimanakah 

bekerja di ruang rekam medis ini? 

Apa alasan Anda? Jelaskan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultasi yang 

tidak efektif 
Apa yang Anda Lakukan Jika 

Anda, Merasakan lelah saat 

bekerja? Apa alasan Anda? 

Jelaskan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa yang Anda lakukan Jika 

mengalami gangguan kesehatan? 

Apa alasan Anda? Jelaskan! 
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Lanjutan (Lampiran 2) 

(1) (2) (3) 
Konflik antara 

tuntutan keluarga 

dengan tuntutan 

instansi 

Apa Anda merasa bahwa ada 

perbedaan yang terjadi antara 

Anda dengan orang lain di tempat 

kerja sulit dikombinasikan atau 

disatukan? Apa alasan Anda? 

Jelaskan! 

 

 

Apa Anda merasa bahwa Anda 

harus bekerja secara intensif? Apa 

alasan Anda? Jelaskan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa Anda merasakan bahwa 

Anda tidak  istirahat secara 

cukup? Apa alasan Anda? 

Jelaskan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa Anda merasakan bahwa 

Anda harus bekerja dengan cepat? 

Apa alasan Anda? Jelaskan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa Anda merasa bahwa, atasan 

Anda memberikan dukungan dan 

umpan balik yang cukup pada 

pekerjaan yang anda lakukan ? 

Apa alasan Anda? Jelaskan! 

 

 

 

 

 

 

 

Apa Anda merasa bahwa, Anda 

dapat menyampaikan kepada 

atasan untuk membantu Anda 

dalam menyelesaikan masalah 

pekerjaan? Apa alasan Anda? 

Jelaskan! 

 

 

 

 

 

Sumber: (Tarwaka, 2014)



                                                                                                           110 
 

110 
 

Lampiran 3 

 

PEDOMAN WAWANCARA STRES KERJA KEPADA TRIANGULASI 1 

 

III. Identitas Triangulasi 1 

No. Responden : .................................................................................... 

Tanggal diisi  : .................................................................................... 

Nama   : .................................................................................... 

Usia   : ...................................................................................Tahun  

Masa Kerja  :………………………………………………Bulan/Tahun 

   (*coret yang tidak perlu) 

 

  

IV. Pertanyaan  

No Pertanyaan Jawaban 

(1) (2) (3) 

1. Menurut anda bagaimanakah kondisi 

ruang rekam medis? 
 

 

 

 

 

2. Menurut Anda bagaimanakah bekerja di 

ruang rekam medis ini? 
 

 

 

 

 

3. Apa yang Anda Lakukan Jika Anda, 

Merasakan lelah saat bekerja? 
 

 

 

 

 

 

4. Apa yang Anda lakukan Jika 

mengalami gangguan kesehatan? 
 

 

 

 

 

 

5. Apa Anda merasa bahwa ada perbedaan 

yang terjadi antara Anda dengan orang 

lain di tempat kerja sulit 

dikombinasikan atau disatukan? 
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Lanjutan (Lampiran 3) 

(1) (2) (3) 

6. Apa Anda merasa bahwa Anda harus 

bekerja secara intensif? 
 

 

 

 

 

7. Apa Anda merasakan bahwa Anda tidak  

istirahat secara cukup? 
 

 

 

 

 

8. Apa Anda merasakan bahwa Anda harus 

bekerja dengan cepat? 
 

 

 

 

 

 

9. Apa Anda merasa bahwa, atasan Anda 

memberikan dukungan dan umpan balik 

yang cukup pada pekerjaan yang anda 

lakukan? 

 

 

 

 

 

 

10. Apa Anda merasa bahwa, Anda dapat 

menyampaikan kepada atasan untuk 

membantu Anda dalam menyelesaikan 

masalah pekerjaan? 
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Lampiran 4 

PEDOMAN WAWANCARA STRES KERJA KEPADA TRIANGULASI 2 

 

V. Identitas Triangulasi 2 

No. Responden : .................................................................................... 

Tanggal diisi  : .................................................................................... 

Nama   : .................................................................................... 

Usia   : ...................................................................................Tahun  

Masa Kerja  :………………………………………………Bulan/Tahun 

   (*coret yang tidak perlu) 

 

  

VI. Pertanyaan  

No Pertanyaan Jawaban 

(1) (2) (3) 

1. Menurut anda bagaimanakah 

kondisi ruang rekam medis? 

 

 

 

 

 

2. Apa yang Anda Lakukan Jika 

ada pegawai merasakan lelah 

saat bekerja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apa yang Anda lakukan Jika 

mengalami gangguan kesehatan? 
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Lanjutan (Lampiran 4) 

(1) (2) (3) 

4. Apa Anda merasa bahwa ada 

perbedaan yang terjadi antara Anda 

dengan orang lain di tempat kerja 

sulit dikombinasikan atau disatukan? 

 

 

 

 

 

 

5. Menurut anda istirahat yang 

diberikan untuk pegawai sudah 

cukup apa belum? Alasannya? 
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Lampiran 5 

 

PELAKSNAAN WAWANCARA MENDALAM KEPADA INFORMAN 

 

No Informan 
Hari, Tanggal 

wawancara 
Pukul Tempat 

1. 1 
Rabu, 16 September 

2015 
12.00 WIB Ruang rekam medis 

2. 2 
Rabu, 16 September 

2015 
12.15 WIB Ruang rekam medis 

3. 3 
Jum’at, 18 September 

2015 
12.00 WIB Ruang rekam medis 

4. 4 
Rabu, 16 September 

2015 
12.20 WIB Ruang rekam medis 

5. 5 
Rabu, 16 September 

2015 
12.30 WIB Ruang rekam medis 

6. 6 
Rabu, 16 September 

2015 
12.45 WIB Ruang rekam medis 

7. 7 
Rabu, 16 September 

2015 
12.50 WIB Ruang rekam medis 

8. 8 
Jum’at, 18 september 

2015 
12.15 WIB Ruang rekam medis 

9. 9 
Jum’at, 18 September 

2015 
13.00 WIB Ruang rekam medis 

10. 10 
Jum’at, 16 September 

2015 
13.00 WIB Ruang rekam medis 

11. 11 
Jum’at, 18 September 

2015 
13.10 WIB Ruang rekam medis 

12. 12 
Jum’at, 18 September 

2015 
13.15 WIB Ruang rekam medis 

13. 13 
Selasa, 22 September 

2015 
12.00 WIB Ruang rekam medis 

14. 14 
Selasa, 22 September 

2015 
12.30 WIB Ruang rekam medis 

15. 15 
Selasa, 22 September 

2015 
13.00 WIB Ruang rekam medis 
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Lampiran 6 

 

PELAKSANAAN WAWANCARA MENDALAM KEPADA TRIANGULASI 

 

No Triangulasi 
Hari, Tanggal 

wawancara 
Pukul Tempat 

1. 1 
Rabu, 16 September 

2015 
13.00 WIB Ruang rekam medis 

2. 2 
Selasa, 22 September 

2015 
10.00 WIB 

Ruang penunjang 

medis 
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Lampiran 7 

DATA INFORMAN  

 

No 
Nama 

Informan 
JK 

Usia 

(Tahun) 

Status 

Pernikahan 

Jumlah 

Anak 

Masa 

Kerja 

1. Yayuk P 28  M 1 4 Tahun 

2. Seno L 38  M 2 
16 

Tahun 

3. Suroto L 49  M 3 
32 

Tahun 

4. Aji L 22  BM 0 8 Tulan 

5. Yesi P 28  M 2 8 Bulan 

6. Marsono L 45  M 3 8 Bulan 

7. Asih P 21  BM 0 8 Bulan 

8. Angger L 30  M 2 1 Tahun 

9. Ratna P 22 M 1 2 Tahun 

10. Farida P 35  M 2 8 Tahun 

11. Deka L 27  M 0 8 Tahun 

12. Banil L 25  BM 0 8 Tahun 

13. Ari P 25 M 1 5 Tahun 

14. Sari P 28  M  1 2 Tahun 

15. Endang P 30  M  2 1 Tahun 
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Lampiran 8 

 

REKAPITULASI DATA TRIANGULASI 

 

Keterangan: 

L : Laki-laki  M : Menikah 

P :  Perempuan  BM : Belum Menikah 

 

 

No 
Nama 

Triangulasi 
JK 

Usia 

(Tahun) 

Status 

Pernikahan 

Jumlah 

Anak 

Masa 

Kerja 

1. Sugiarto L 35  M 2 5 Tahun 

2. Adi L 35  M 2 3 Bulan 
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Lampiran 9 

 

PELAKSANA PENELITIAN 

 

Judul : Gambaran Stres Kerja Pegawai bagian Rekam Medis Rumah 

Sakit Bhakti Wiratamtama Semarang 

Tempat : Rumah Sakit Bhakti Wiratamtama Semarang 

Tanggal Wawancara : 1. 16 September 2015 

2. 18 September 2015 

3. 22 September 2015 

Informan : 15 Orang 

Triangulasi : 2 Orang 

Ketua : Dewi Sartika 

Anggota : 1. Apri Handayani 

2. Frisma Dian Permata 

3. Rizka Sweet Juwita  
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Lampiran 10 

TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN  

Pertanyaan Jawaban 

(1) (2) 

 Menurut anda 

bagaimanakah kondisi 

ruang rekam medis? 

Informan 1 

Ya seperti ini mbak.  

Seperti ini maksudnya gimana yah mbak? 

Ya, seperti ini mbak sempit, pengap bau dan 

banyak debu juga mbak 

Ini boiasanya debunya dari mana mbak? 

Ya itu mbak, dari berkas-berkas pasien mbak. 

Panas juga disini mbak, sirkulasi udaranya 

kurang juga mbak. 

Nanti ini ada rencana renovasi ruangan ini nda 

mbak? 

 Ya ini mbak, Ada mbak,  ini masih dalam 

renovasi mbak  

 

 

Informan 2 

Sempit mbak, panas. Kurang nyaman, panas 

soalnya ACnya juga mati mbak. Sirkulasi 

udaranya juga terbatas. 

Pak ini kan masih dalam kondisi renovasi pak, 

ini selesainya kapan pak kira-kira? 

Oh, kurang tau mbak kalau masalah itu. 

Adanya kegiatan renovasi di ruang ini 

mengganggu kegiatan di ruang ini tidak pak? 

Ya, mengganggu mbak.  Kan ini pintunya yang 

lagi dibenerin, kan banyak pegawai yang keluar 

masuk mbak buat ngirim berkas pasien ke ruang 

lain.  

 

 

Informan 3 

Panas, pengap, sumpek mbak. 

Terus gini pak, di ruang ini kan sedang ada 

proses renovasi pak. Bapak merasa terganggu 

tidak pak? 

Menganggu mbak, apalagi kalau mau keluar 

masuk ruangan ini. Kan pintunya lagi di benerin 

mbak. 

 

 

Oh gitu ya pak, terus bapak tahu nggak pak 

proses renovasi sampai kapan? 
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Lanjutan (Lampiran 10) 

(1) (2) 

 Oh itu kurang tahu mbak. Nanti kalau masalah 

itu mbak bisa tanyakan ke kapala ruangan ini aja 

mbak. 

 

 

Informan 4 

Kadang panas, pengap, sumpek, bikin gerah 

kadang mbak 

Disini kan sedang ada renovasi yah mas, 

menganggu pekerjaan mas disini nggak mas? 

Kalau mengganggu sih iya mbak, kan pintunya 

lagi dibenerin mbak 

Mas tahu nggak mas, renovasinya sampai 

kapan?Kalau itu, saya kurang tahu mbak. Kalau 

masalah itu mbak bias tanyakan ke kepala 

ruangan mbak. 

 

Informan 5 

Menurut saya tuh kurang nyaman mbak, soalnya 

banyak debu, panas pusing juga mba karena 

banyak tugas 

Ada alasan lain tidak bu yang membuat kurang 

nyaman kerja disini? 

Ya ini mbak, itu mbak sirkulasi udaranya kurang 

baik 

 

Informan 6 

Kondisi ruangan disini, Sumpek, panas, sempit, 

sirkulasi udara tidak ada dan banyak debu mbak. 

Kenapa seperti ini pak? 

Ya ini mbak ventilasi untuk ruangan ini belum 

ada mbak soalnya denger-denger ACnya mau 

dipasang. Banyak debu di rak-rak berkas pasien 

mbak.  

 

Informan 7 

Gimana yah sebenernya tuh ya sumpek, panas, 

sempit, sirkulasi udara ya bias dilihat ya dan 

banyak debu juga dimana-mana 

Lha itu penyebabnya apa mbak? 

Kalau disini tuh mungkin, kan AC mati di  

ruangan ini mati. 
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Lanjutan (Lampiran 10) 

(1) (2) 

 Disini tuh ACnya ada dua tapi mati semua. Jadi 

pakainya tuh  kipas angin itu juga cuma di 

bagian pendaftaran sama ruang kepala saja 

mbak.  

Lha disini tuh ada rencana renovasi mugkin ini 

juga lagi direnovasi mbak terganggu nggak 

mbak dengan adanya renovasi ini? 

Kalau terganggunya sih nggak ya mbak, ya 

mungkin untuk kebaikan juga sih mbak. 

Dalam kegiatan renovasi banyak pegawai yang 

mengeluh adanya renovasi ini tidak mbak? 

Kalau mengeluh sih nggak mbak, setahuku demi 

kebaikan bersama juga mbak. 

 

Informan 8 

Sumpek, panas, agak sempit juga, sirkulasi udara 

tidak ada, banyak debu mbak.Kenapa bias bias 

kaya gini  ya pak? 

Mungkin karena ACnya itu mati ya mbak, 

Sempit juga karena banyak lemari-lemari besar 

tempat berkas-berkas pasien juga. Nah, itu juga 

banyak debunya mbak. 

Lha ini kan sedang ada renovasi juga pak, itu 

mengganggu pekerjaan bapak disini tidak pak? 

Tidak mbak. 

 

Informan 9 

Sempit, pengap, panas mbak. 

Alasannya kenapa mbak? 

Ruangannya sempit, raknya juga besar-besar dan 

banyak debunya juga mbak. 

Dalam kegiatan renovasi ini menganggu 

pekerjaan ibu tidak bu? 

Sedikit mengganggu mbak, terutama untuk 

keluar masuknya pegawai ke ruangan ini. 

 

Informan 10 

Keadaan ruangan kurang leluasa dan sirkulasi 

udaranya juga kurang mbak. 

Kegiatan renovasi ini menganggu kegiatan ibu 

dalam bekerja tidak bu? 

Sedikit menganggu yah mbak, kan ini ruangan 

sudah sempit. Ditambah banyak tukang yang  
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Lanjutan (Lampiran 10) 

(1) (2) 

 mondar-mandir di ruangan ini juga. 

 

Informan 11 

Sumpek, sempit, pengapya kaya gitulah mbak. 

Kurang nyamanlah kaya debu-debunya itu 

Mas, ini kan sedang ada renovasi yah mas, 

menganggu pekerjaan mas disini nggak mas? 

Dibilang ganggu ya ganggu mbak, tapi ini juga 

untuk kebaikan kedepannya jadi kenapa tidak 

gitu mba. 

 

Informan 12 

Disini sumpek sempit kurang leluasa dalam 

bekerja 

Menurut mas, dengan adanya kegiatan renovasi 

ini mengganggu pekerjaan mas nggak mas? 

Tidak, kan ini juga dilakukan untuk ruangan ini 

agar pegawainya lebih nyaman dalam bekerja 

mbak. 

 

Informan 13 

Gimana ya mba, disini tuh agak pengap, panas 

dan ini banyak debu mungkin pembersihannya 

kurang atau gimana. ventilasi udaranya juga 

kurang Bu, ini kan sedang ada renovasi yah bu 

ini mengganggu pekerjaan ibu ngga? 

Oh. Iyah jelas mengganggu yah mbak, apalagi 

untuk keluar masuk pegawai. Banyak tukang-

tukang sih yah. Soalnya disini tau sendirilah 

mbak ruangannya sempit seperti ini. 

 

Informan 14 

Bias mbak liat sendiri yah mbak, sempit panas 

sumpek sirkulasi tidak ada terus juga banyak 

debu 

Ini kan sedang ada renovasi. 

Iya ini sedang ada renovasi mbak 

Menurut ibu mengganggu tidak bu kegiatan 

renovasi dengan pekerjaan ibu disini? 

Sangat mengganggu mbak, apalagi ruangannya 

sempit terus ditambah adanya tukang itu jadi 

nambah sempit mbak 
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 Oh gitu ya bu. 

Iya mbak 

 

Informan 15 

Sempit, banyak rak-rak berkas 

Terus menurut ibu dengan adanya renovasi, 

mengganggu kegiatan ibu disini nda bu? 

Masalah mengganggu atau tidaknya sih tidak 

mbak 

 

Menurut Anda 

bagaimanakah bekerja di 

ruang rekam medis ini? 

Informan 1 

Ya, gimana ya mbak. Kurang nyaman namun 

sudah mulai terbiasa dengan kondisi kaya gini 

Alasannya apa mbak, mengapa tidak nyaman? 

Ya itu tadi mbak, sempit jadi misalnya sedang 

mengirim berkas ya mba rak-raknya belum 

tertutup banyak debu yang menempel terus 

biasanya sampe bersin-bersin mbak misalnya 

mau mengambil berkas-berkasnya. 

 

Informan 2 

Kalau nyaman menurut saya kurang nyaman, 

karena kurang nyaman kan ACnya mati dan 

belum terpasang semua, kipas angin, ruangan 

belum tertata sempurna. 

 

Informan 3 
Kurang nyaman sih mbak, banyak debu yang 

menyebabkan sesak nafas dan kondisi ruang 

yang terlalu sempit sehingga kurang leluasa 

dalam bergerak 

Selain itu adalagi tidak pak yang membuat 

kurang nyamanbekerja di ruang ini? 

Apa yah mbak, oh ini mbak disini kan sirkulasi 

udaranya juga kurang. Mungkin desain ruangan 

ini untuk berAC namun berhubung ACnya mati, 

jadi berasa panas banget mbak. 

Terus nantinya ada rencana buat renovasi lagi 

nda pak? 

Kurang tahu juga mbak, katanya sih ada tapi 

pelaksanaanya kapan saya kurang paham mbak. 
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 Informan 4 

Kurang nyaman mbak, karena tempat yang 

terlalu sempit. Kadang-kadang sesak nafas akibat 

banyak debu yang menempel  di rak dan berkas-

berkas pasien mbak. Kadang juga merasa pusing 

mbak 

misalnya pendaftar pasien banyak banget 

 

Informan 5 

Kadang bikin emosi sendiri mbak, kadang 

marah-marah tanpa sebab karena kondisi 

ruangan seperti itu tadi 

 

Informan 6 

Kurang nyaman karena susah untuk mobilisasi 

pegawai. Kadang sesak nafas karena banyak 

debu. Kadang ya cepat pusing karena panas 

kurangnya sirkulasi udara 

Selain itu ada alasan lain tidak pak yang 

menyebabkan kurang nyaman kerja disini? 

Saya rasa cuma itu saja mbak. 

 

Informan 7 

Kurang nyaman ya, mungkin karena terlalu 

sempit terus cepat capek juga karena semarang 

sekarang kan lagi panas-panasnya jadi ya itu 

cepet capek 

Selain itu ada alasan lain tidak mbak mengapa 

kurang nyaman? 

Kalau saya sih Cuma itu aja ya mbak, panas 

sama debunya doang. 

 

Informan 8 

Kalau nyaman sih kurang yah mbak, kadang 

juga saya sesak nafas juga mbak dan mobilisasi 

pegawai juga kurang 

Penyebabnya biasanya apa pak? 

Ya, ACnya mati mbak belum dibenerin terus 

sirkulasi udaranya jadi kurang. 

 

Informan 9 

Tidak nyaman, banyak debu, kadang sinusitisnya 

kambuh kadang juga sesak nafas 
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 Penyebabnya apa yah mba biasanya? 

Sirkulasinya kan kurang kemudian berkas pasien 

banyak debu yang menempel mbak. 

 

Informan 10 

Kurang nyaman. Banyak debu, sirkulasi udara 

yang kurang dan panas 

Selain itu ada lagi tidak mbak yang 

menyebabkan kurang nyaman untuk bekerja di 

ruang ini? 

Tidak sih yah mbak. Saya rasa. 

 

Informan 11 

Kurang nyaman sih mbak, sedikit pengap gitu, 

AC juga kadang hidup kadang nggak. Mobilisasi 

pegawainya juga kurang flexible 

Ada alasan lagi mas? 

Kaya gitu aja sih mbak 

 

Informan 12 

Kurang nyaman dengan dengan kondisi ruangan 

seperti ini karena penataan rak yang kurang rapi 

Selain itu ada lagi tidak mas yang membuat 

tidak nyaman kerja di ruang ini? 

Tidak mbak, cuman penataan rak yang kurang 

rapi.  

 

Informan 13 

Sumpek berpengaruh pada sesak nafas terus agak 

pusing-pusing gitu kan. 

Alasannya kenapa bu kok bias sumpek kaya 

gitu? 

Kalau bagi saya sendiri itu penataan raknya yang 

kurang rapi mbak menurut saya. Ditambah lagi 

sirkulai udara yang kurang mbak. 

 

Informan 14 

Kurang nyaman mbak, panas terus enggak ada 

sirkulasi udara sama sekali itu yang membuat 

saya kurang nyaman mbak 

Kira-kira ada alasan lagi tidak bu? 
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 Enggak ada mbak, cuma itu 

 

Informan 15 

Kurang nyaman, panas dan ruang gerak pegawai 

kurang 

Alasanya kanapa ya bu? 

Kurangnya sirkulasi udara di ruang ini sama 

kurang rapi penataan rak berkasnya mbak. 

Selain itu adalagi tidak bu? 

Udah mbak hanya itu saja yang dapat 

mengganggu 

 

Apa yang Anda Lakukan 

Jika Anda, merasakan 

lelah saat bekerja? 

Informan 1 

Istirahat sebentar mbak, soalnya misalnya 

diterusin tho mbak bisa melakukan kesalahan 

gitu lho mbak dan kadang merasa emosi sendiri 

mbak 

Biasanya istirahatnya berapa lama yah bu, 

istirahatnya? 

Paling lima sampai sepuluh menitan mbak cuma 

duduk sebentar. 

Untuk tidur malam berapa jam mbak? 

Enam sampe tujuh jam mbak 

 

Informan 2 

Istirahat sebentar kemudian lanjut kerja lagi 

mbak 

Berapa lama pak istirahatnya? 

Ya, paling 5 menit. 

 

Informan 3 

Istirahat sebentar lalu lanjut kerja lagi mbak 

Biasanya istirahatnya berapa lama pak? 

Paling beberapa menit mbak paling cuma buat 

duduk-duduk 

 

Informan 4 

Kalau saya sih penginnya istirahat mbak, tapi 

biasanya saya istirahatnya waktu istirahatnya 

mbak 

 

Informan 5 

Kadang emosi sendiri mbak, kadang marah 
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 tanpa  sebab  

Biasanya istrahat tidak bu? 

Ya paling 5 menitan mbak 

 

Informan 6 

Sementara belum pernah mengalami kelelahan 

kerja selama bekerja mbak. 

 

Informan 7 

Paling sih saya kalau udah capek banget kaya 

gini ya istirahat dulu dipending dulu 

pekerjaannya baru dilanjutin lagi. Terus istirahat 

laginya pas waktu istirahat aja dimaksimalin aja. 

 

Informan 8 

Iya mbak, minta izin istirahat sebentar atau 

digantiin samateman saya sebentar. 

 

Informan 9 

Istirahat sebentar, tapi sebelumnya minta izin 

dulu mbak. Kalau udah di izinkan baru saya 

istirahat 

Isirahatnya berapa lama bu? 

Ya paling lima sampe sepuluh menitan mbak 

 

 

Informan 10 

Istirahat sebentar mbak.kalau untuk deadline 

biasanya saya minta waktu tenggang mbak sama 

atasan 

Istirahatnya berapa lama bu? 

Kalau waktu kerja biasanya Cuma 5 menitan 

mbak. Tapi untuk pembuatan laporan biasanya 

minta tenggang waktu sehari 

 

 

Informan 11 

Meminta izin istirahat sih kalau diizinkan ya 

istirahat kalau enggak ya lanjut kerja 

Istirahatnya berapa lama mas? 

Paling 5 menitan mbak terus lanjut kerja lagi 

mbak 
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 Informan 12 

Tidak pernah merasa lelah saat bekerja mbak 

Saya istirahat saat istirahat saja mbak 

 

Informan 13 

Istirahat sebentar mbak 

Istirahatnya berapa lama yah bu? 

Sebentar sih ya mba, soalnya misalnya kita 

istirahat lama-lama gak kelar-kelar mbak 

Informan 14 

Istirahat sebentar mbak, lalu lanjut bekerja 

Oh, seperti itu ya bu 

Iya mbak. 

Istirahatnya berapa lama bu? 

Cuma sebentar sih mba buat menghirup udara 

segar ya Cuma duduk-duduk di luar terus balik 

lagi kerja 

 

Informan 15 

Belum pernah merasa lelah yang begitu berarti 

mba, lelah nanti ilang sendiri 

 

 Apa yang Anda lakukan 

Jika mengalami gangguan 

kesehatan? 

Informan 1 

Gangguan kesehatan, oh ya. Biasanya saya 

memninta izin nyampe sakitnya saya sembuh 

mbak. Tapi biasanya lapor dulu sama atasan 

untuk tidak masuk kerja 

Biasanya sakit yang mbak alami itu apa mbak 

selama kerja disini? 

Ya Cuma itu mbak pilek-pilek. 

 

 

Informan 2 

Mengizinkan pulang, tapi sebelumnya di larikan 

ke IGD. Nanti diagnosanya apa butuh istirahat 

apa tidak. 

Sakitnya biasanya apa pak? 

Paling flu, masalahnya kan debu. Batuk pilek itu 

lho.Yang paling parah apa pak? 

Yang paling parah ya Asma, tapi itu sudah 

bawaan sebelum dia masuk sini sudah kena. Satu 

orang saja. 
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 Informan 3 

Tergantung gangguan kesehatannya, misalnya 

flu biasa dan masih kuat masuk kerja ya masuk 

mba. Tapi misalnya tidak memungkinkan untuk 

bekerja saya minta izin tidak masuk kerja mbak 

Sakit yang sering dialami  apa yah pak? 

Flu mbak, apalagi disini banyak debu mbak 

pengin bersin-bersin terus mbak 

 

Informan 4 

Minta izin mbak, tidak masuk kerja dengan 

melampirkan surat keterangan dari dokter. 

Kadang tukeran shift dengan pegawai lainnya 

Sakit apa pak biasanya? 

Ya, batuk pilek mbak. Kadang sinusitis saya 

kambuh kambuh lagi mbak, karena banyak debu 

mbak. 

Mohon maaf pak sebelumnya, kena sinusitisnya 

itu setelah bekerja disini atau sebelumnya sudah 

kena pak? 

Tidak mbak, saya sakit ini sebelum saya disini 

mbak. 

 

Informan 5 

Izin tidak masuk kerja gitu mbak 

Lha sakit yang biasa ibu alami itu apa bu? 

Asma saya biasanya misalnya saya mengalami 

kelelahan itu kambuh mbak 

Itu sakitnya sudah lama apa baru bu, ibu 

tahunya itu asma? 

penyakit asmanya saya itu udah dari dulu-dulu 

mba, soalnya ini bawaan dari kecil 

 

Informan 6 

Istirahat mbak, izin tidak masuk dengan 

melampirkan surat keterangan dari dokter atau 

bisa tukeran shift seperti itu mbak 

Sakit yang biasanya dialami apa pak? 

Batuk pilek mbak nda jauh-jauh. Kadang ya 

cuma pusing 

 

Informan 7 

Ya biasanya kalau masih ditahan ya dilanjutkan 
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 kerjanya mba, misalnya udah nggak kuat ya 

minta izin ke atasan buat izin atau tuker shift 

Sakit yang sering mbak rasain itu apa mbak? 

Ya paling sakit-sakit biasa mbak paling migraine 

 

Informan 8 

Izin tidak masuk kerja mbak terus  Periksa ke 

dokter biasanya mbak 

Sakitnya biasanya apa pak? 

Paling batuk pilek gitu mbak. 

 

Informan 9 

Izin untuk tidak masuk kerja sampai membaik 

dan kuat untuk 

 

Informan 10 

Isirahat mbak, kadang izin untuk tidak masuk ke 

pak seno atau pak adi 

Sakit yang dialami biasanya apa bu? 

Kalau saya sih batu pilek mbak, tapi pegawai 

lain ada yang sinusitis sama asma mbak. Tapi itu 

dah bawaan dari mereka sebelum kerja disini 

mbak. 

 

Informan 11 

Minta izin dari atasan tidak masuk kerja mbak 

Sakitnya biasanya apa pak? 

Sakitnya ya paling ini mbak, batuk ini juga 

masih batuk mbak 

Selain itu adalagi tidak mas? 

Udah mba pali itu. 

 

Informan 12 

Paling istirahat dan izin tidak masuk mbak 

sebelumnya minta izin dulu ke atasan 

Sakitnya biasanya apa pak? 

Pusing mbak, batuk atau pilek mbak. 

 

Informan 13 

Izin tidak masuk kerja mbak dengan 

melampirkan surat dari keterangan dokter mbak 

Biasanya sakit yang ibu alami itu apa bu? 
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 Kalau sakit biasanya batuk sama pilek itu aja sih 

mbak 

 

Informan 14 

Istirahat mbak, izin tidak masuk dengan 

melampirkan suratketerangan dari dokter mbak 

atau bisa tukeran shift juga mbak 

sakit yang sering ibu alami,apa ya bu? 

Sakit yang sering saya alami ya paling batuk 

pilek itu lho mbak, tapi yang paling menggangu 

ya saya punya sinusitis itu lho mbak yang 

kadang-kadang kambuh karena banyak debu di 

ruangannya 

 

Informan 15 

Izin tidak masuk kerja mbak. Tetapi sbelumnya 

izin dulu ke atasan mbak 

Biasanya sakit apa bu? 

Batuk pilek mbak. 

 

Apa Anda merasa bahwa 

ada perbedaan yang 

terjadi antara Anda 

dengan orang lain di 

tempat kerja sulit 

dikombinasikan atau 

disatukan? 

Informan 1 

Tidak mbak, karena selama saya bekerja disini 

belum mengalami adanya cecok antar pegawai 

mbak. 

  

Informan 2 

Itu sudah biasa 

Cara mengatasinya gimana pak? 

Kita datangkan individu, pertemukan, kita 

selesaikan secara intern seluruh ruangan intern. 

Jika tidak menemukan solusi disampaikan ke 

atasan lagi. 

Biasanya dapat terselesaikan semua apa tidka 

pak? 

Selama ini Alhamdulillah terselesaikan, jadi saya 

nggak perlu laporan ke atasan lagi mbak. Yang 

rawan biasanya masalah ini. 

 

Informan 3 

Kalau menurut saya tidak mbak, karena saya 

juga sudah  lama kerja disini mbak. Sudah biasa, 

mungkin ada untuk pegawai lain tapi kalau saya 

tidak mbak  
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 Informan 4 

Ya mbak, karena bekerja belum terlalu terbiasa 

dengan kondisi di ruang rekam medis ini dengan 

tugas yang cukup banyak dan harus dilakukan 

dengan waktu yang sangat singkat dan harus bisa 

bekerja dalam tim juga. 

 

Informan 5 

Iyah mbak, disini kadang kaya gitu. Kadang ya 

pegawai sulit untuk diberi masukan ya tahu 

sendiri lah mbak 

 

Informan 6 

Iya mba, disini belum terlalu beradaptasi dengan 

pegawai lainnya jadi kadang sulit memahami 

sifat pegawai lainnya mbak 

 

Informan 7 

Ya paling ya 

 

 Informan 8 

Ya, kadang ada salah pengertian gitu mbak. 

 

Informan 9 

Iyah mba itu pas awal-awal masuk sini. Tapi 

lama-lama dah mulai bisa beradaptasi dengan 

pegawai lainnya juga 

 

Informan 10 

Tidak mbak,  karena selama saya bekerja disini 

belum mengalami adanya cecok antar pegawai 

mbak 

 

Informan 11 

Menurut saya tidak mbak. Karena pegawai disini 

kebanyakan supel mba. Tapi kurang tau juga sih 

mba menurut saya sejauh ini tidak ada  beda 

pendapat sampe adu mulut mbak. 

 

Informan 12 

Saya rasa tidak mbak, karena saya sudah cukup 

lama bekerja disini bisa memahami tiap karakter 

pegawai disini mbak 
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 Informan 13 

Kalau saya pribadi sih tidak yah mbak, karena 

saya juga sudah lama kerja disini sih ya mbak. 

Jadi hal itu si sudah biasa, mungkin ada untuk 

pegawai lain tapi kalau saya sendiri sih nggak 

sih  

 

Informan 14 

Ya mbak, kan kadang-kadang pendaftar pasien 

yang banyak dengan ruang yang sempit dan 

panas seperti ini tingkat emosional pegawai 

cukup tinggi mba. Jadi ya kadang ada salah 

paham antar pegawai mba 

Tapi itu bias diatasi ya bu? 

Iya, bias diatasi. Saling pengertian aja juga. 

Emosinya juga sendiri-sendiri mbak 

 

Informan 15 

Kalau menurut saya, Saya rasa tidak mbak, 

walaupun saya baru bekerja satu tahun disini. 

Menurut saya pegawai disini lumayan 

menyenangkan  mbak 

 

Apa Anda merasa bahwa 

Anda harus bekerja 

secara intensif? 

Informan 1 

Ya mbak, bersungguh-sungguh, Karena saya 

ingin memajukan rumah sakit ini melalui 

pelayanan Rekam medis yang baik 

 

 Informan 2 

Iya mba, saya harus bekerja intensif mba 

 

Informan 3 

Ya mba, saya juga ingin memajukan rumah sakit 

ini 

 

Informan 4 

Ya mba saya bekerja secara intensif mba 

 

Informan 5 

Iya tentu mbak, karena saya senang bisa bekerja 

disini 
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 Informan 6 

Iya mbak, saya juga ingin mendapatkan hasil  

yang optimal dalam bekerja 

 

Informan 7 

Ya yang penting sungguh-sungguh ya mba. 

 

Informan 8 

Ya betul, karena disini juga menerapkan semua 

pegawai harus mempunyai rasa tanggung jawab 

yang tinggi dalam bekerja 

 

Informan 9 
Ya, karena tuntutan kedisiplinan pegawai di RST 

tinggi 

 

Informan 10 

Benar mbak, kalau bisa saya ingin memajukan 

rumah sakit ini mbak 

 

Informan 11 

Ya, karena di rumah sakit ini menerapkan 

prinsip yang berbasis semi militer mau enggak 

mau mba. 

 

Informan 12  

Iya mba, karena saya senang bisa bekerja disini 

 

Informan 13 

Iya mba soal tuntutan itu sih ada kan kita kerja, 

kerja maksimal biar hasilnya juga optimal dalam 

bekerja saya mbak 

 

 

Informan 14 

Tentu mbak, tentu sangat intensif, saya juga 

ingin memajukan rumash sakit ini 

 

 

Informan 15 

Kalau itu pasti mbak, saya juga ingin 

mendapatkan hasil yang optimal dalam bekerja 

saya mbak 
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Apa Anda merasakan 

bahwa Anda tidak  

istirahat secara cukup? 

 

Informan 1 

Menurut saya cukup mbak, untuk istrirahat tiap 

bekerja yang cuma sejam’an mbak 

Untuk tidur malam ibu berapa jam ya mbak? 

Misalnya tidur malam saya 6-7 jam mbak 

semalam  

 

Informan 2 

Saya cukup kok mbak istirahatnya, dengan 

istirahat yang diberikan oleh rumah sakit ini 

Untuk tidur malam sendiri bapak berpa jam 

pak? 

Saya tidur jam 11 kadang jam 12 mbak bangun 

saya jam setengat 5 kadang jam 5 mbak. 

 

Informan 3 

Menurut saya cukup mbak. Saya juga tidur 

malam biasanya empat sampai lima jam mbak 

Informan 4 

Menurut saya kurang mbak, untuk istirahat saya 

bekerja cuma 1 jam,. Kadang saat pendaftar 

pasien banyak istirahatnya jadi kepotong mbak 

tidak full 1 jam. Belum untuk sholat dan makan 

siang. 

Untuk istirahat malam atau tidur malam? 

Untuk istirahat malamnya saya suka bergadang 

mbak jadi tidak tentu. Kadang tidur jam 12an 

kadang jam 1, dan bangun  

jam 5 mbak 

 

Informan 5 

Ya, menurut saya sih cukup mbak tapi kalau lagi 

banyak pasien itu ya kurang soalnya istirahatnya 

jadi kepotong gitu mbak 

Untuk tidur malamnya berapa jam bu? 

Saya tuh kalau tidur malam biasanya jam 11 

mbak, dan jam empat harus sudah bangun karena 

ya harus menyiapkan sarapan buat anak dan 

suami 

 

Informan 6 

Iya mbak kadang kurang. 

Kurangnya gimana ya pak? 
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 Informan 7 

Ya, kalau istirahatnya sih kurang yah mba, 

masalhnya kadang kepotong misalnya pasiennya 

banyak mempengaruhi jam istirahat kita untuk 

sholat dan makan  jadi ya kurang sih.  

Lha untuk tidur malamnya sendiri mbak berapa 

jam mbak? 

Kurang lebih 5 jam mbak. Tidur jam 11 terus 

jam 4 an bangun. Untuk menyiapkan semuanya 

mbak, rumah saya lumayan jauh dari sini mbak. 

 

Informan 8 

Menurut saya kurang mbak, istirahat saat bekerja 

Cuma 1 jam,. Kadang saat pendaftar pasien 

banyak istirahatnya jadi kepotong mbak tidak 

full 1 jam. Belum lagi untuk sholat dan makan 

siang. 

Untuk tidur malam sendiri berapa jam pak? 

Saya tidur 5-6 jam mbak sehari. 

 

Informan 9 

Saya cukup kok mbak istirahatnya, dengan 

istirahat yang diberikan oleh rumah sakit ini 

Untuk tidur malam sendiri bapak berpa jam 

pak? 

Saya tidur jam 11 kadang jam 12 mbak bangun 

saya jam setengat 5 kadang jam 5 mbak. 

 

 

Informan 10 

Tidak mbak, tapi pinter-pinternya kita manaj 

waktu. 

Biasanya untuk tidur malam sendiri berapa jam 

mas? 

Tidur malam mulai jam 11 kadang jam 12 

 

Informan 11 

Tidak kok mbak, saya merasa cukup-cukup saja 

mbak 

 

Informan 12 

Tidak mbak, sudah cukup istirahatnya 
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 Informan 13  
Kalau untuk saya pribadi sih belum cukup ya 

mbak, soale disini kan masih manual untuk 

berkas-berkasnya. Terus mencari berkas-

berkasnya juga lama jadi kadang istirahatnya 

terpotong 

 

Informan 14 

Iyah mbak, apalagi misalnya pasien sedang 

banyak mbak. Istirahatnya jadi kepotong mbak 

Untuk tidur malamnya kira-kira ibu berapa jam? 

Saya tidur malam jam 11 mbak, dan bangun jam 

4 pagi. Karena harus menyiapkan sarapan untuk 

anak dan suami saya mbak 

 

Informan 15 

Tidak mbak, sudah biasa istirahat 1 jam waktu 

kerja dan tidur malam yang hanya 5 jam 

 

Apa Anda merasakan 

bahwa Anda harus 

bekerja dengan cepat? 

Informan 1 

Benar mbak, ya karena disini tiap hari banyak 

pendaftar pasien dan harus cepat-cepat mendapat 

pelayanan 

 

Informan 2 

Iya mbak, karena untuk meningkatkan pelayanan 

dalam pendaftaran pasien 

 

Informan 3 

Iya mbak, tetapi saya senang bekerja disini 

karena ada solidaritas sesama pegawai mbak 

 

Informan 4 

Ya, karena untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatannya juga mbak 

 

Informan 5 

Ya mbak, karena untuk meningkatkan pelayanan 

bagi calon pasien mbak 

 

Informan 6 

Itu pasti mbak, karena dituntut untuk bekerja 

cepat mbak 
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 Informan 7 

Ya mbak, soalnya saya juga kurang suka 

menunda pekerjaan mbak jadi harus kerja cepat 

selesai 

 

Informan 8 

Ya mbak, harus mbak karena untuk 

meningkatkan pelayanan calon pendaftar pasien 

mbak 

 

Informan 9 

Ya, karena jika ada pendaftar pasien, pasien 

harus segera ditangani jangan sampai terlantar 

 

Informan 10 

Ya mbak, walaupun kadang nggak enak 

misalnya kerjanya diburu-buru 

 

Informan 11 

Iya mbak karena biar pasien cepet ditanganin. 

 

Informan 12  

Iya betul mbak, namun kadang pekerjaannya 

kurang rapi karena terburu-buru 

 

Informan 13 

Kerja cepat itu ya pasti mbak. 

Ibu tidur malamnya berapa jam bu? 

Kalau saya tuh kurang lebih lima jam mbak, 

soale saya punya anak ya mbak itu kan ya nina 

bobo dulu sampai jam 11 dan bangunnya jam 4 

soalnya suami kan kerja jadi saya harus 

menyiapkan sarapan 

 

Informan 14 

Ya mbak, dituntut cepat namun kadang kerjanya 

jadi nggak rapi mbak karena keburu-buru gitu 

mbak 

 

Informan 15 

Benar mbak, karena disini tiap hari banyak 

pendaftar pasien dan harus cepat-cepat mendapat 

pelayanan  
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Apa Anda merasa bahwa, 

atasan Anda memberikan 

dukungan dan umpan 

balik yang cukup pada 

pekerjaan yang anda 

lakukan? 

Informan 1 

Ya mbak, saya merasa atasan saya memberikan 

dukungan dan umpan balik yang cukup mbak 

 

Informan 2 

Ya mbak, atasan selalu memberi dukungan 

dalam pekerjaan. Kan atasan selalu memantau 

semua kegiatan di rekam medis 

 

Informan 3 

Benar mbak, karena atasan juga bersifat terbuka 

pada pegawai 

 

Informan 4 

Menurut saya sih kurang yah mbak, terutama 

dalam gaji yang diberikan. Gajinya tidak 

sebanding dengan pekerjaan disini Informan 5 

Ya mbak, atasan menghormati pegawainya 

 

Informan 6 

Misalnya untuk memberikan dukungan saya 

setuju mba, untuk dukungan dari atasannya 

memang iya tapi untuk umpan balik misalnya 

gaji menurut saya kurang yah mbak. Untung istri 

saya juga bekerja mbak jadi dapat menutupi 

keperluan keluarga untuk anak. 

 

Informan 7 

Kurang  mbak, misalnya dalam masalah gaji 

yang dirasa kurang sepadan dengan pekerjaan 

yang kita lakukan. Tapi disini kan memang 

sistemnya mengabdi mba, jadi gaji tidak terlalu 

tinggi seperti di rumah sakit lainnya. 

 

Informan 8 

Menurut saya sih kurang yah mbak, terutama 

gaji kurang sebanding dengan pekerjaan disini. 

 Informan 9 

Misalnya untuk memberikan dukungannya saya 

setuju mbak, untuk dukungan dari atasannya 

memang iya tapi untuk umpan balik misalnya 

gaji menurut saya kurang yah mba. Misalnya 

untuk mencukupi kebutuhan bulanan saya 
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 Informan 10 

Benar mbak, atasan juga perhatian tiap pegawai 

mengalami masalah 

 

Informan 11 

Iya mbak, atasan bersifat terbuka kepada 

pegawai sehingga pegawai tidak merasa tertekan. 

 

Informan 12 

Iya mbak atasan memberikan dukungan dan 

umpan balik yang cukup pada pekerjaan kami  

 

Informan 13 

Alhamdulillah untuk atasan juga tidak membeda-

bedakan untuk meningkatkan pelayanan juga 

 

Informan 14 

Atasan saya sangat dukungan pada pekerjaan 

kami 

 

 Informan 15 

Benat mbak, atasan  juga perhatian pada 

pegawainya 

 

Apa Anda merasa bahwa, 

Anda dapat 

menyampaikan kepada 

atasan untuk membantu 

Anda dalam 

menyelesaikan masalah 

pekerjaan? 

Informan 1 

Selama ini ya senang mbak, saya memiliki 

atasan yang dapat membaur dengan pegawai 

yang lainnya. Sehingga terbuka antara pegawai 

dengan atasan 

 

Informan 2 

Bersyukur yah mbak mempunyai atasan yang 

sifatnya  terbuka, jadi pegawai tidak perlu takut 

menyampaikan jika  ada masalah dalam 

pekerjaan. Disini juga ada pertemuan  semua 

pegawai rekam medis mba 3 bulan sekali 

 

Informan 3 
Ya mbak, semua pegawai dapat menyampaikan 

masalah yang dialami saat bekerja dan biasanya 

dibantu sama atasan juga. Tiap tiga bulan sekali 

juga ada pertemuan untuk review kinerja 

pegawai ada masalah apa yang ada di rekam  
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 medis mbak 

 

Informan 4 

Iyah mbak tapi tidak semuanya, cuma yang saya 

rasa kurang paham mengenai tugas saya mbak 

 

Informan 5 

Ya ada mbak, disini tuh tiap tiga bulan sekali ada 

rapat intern. 

 

Informan 6 

Tidak mbak, biasanya saya nanyanya sama 

pegawai lainnya soalnya saya baru berapa bulan 

disini kerja mba 

 

Informan 7 

Sebenernya nggak sih ya mba, saya lebih sering 

ke pegawai lain mbak, jadi kalau untuk ke atasan 

nggak mbak. 

 

Informan 8 

Tidak mbak, Cuma kadang-kadang lebih sering 

ke pegawai lainnya dan saya lebih nyaman 

diskusi dengan teman saya lainnya 

 

Informan 9 

Ya mbak, semua pegawai dapat menyampaikan 

masalah yang dialami saat bekerja dan biasanya 

dibantu sama atasan juga. Tiap tiga bulan sekali 

juga ada pertemuan untuk review kinerja 

pegawai ada masalah apa yang ada di rekam 

medis mbak 

 

Informan 10 

Ya mbak, karena ada kegiatan triwulan 

 

Informan 11 

Ya mba, disini udah ada aturan tiap tiga bulan 

sekali ada rapat intern untuk sharing juga. 

 

Informan 12 

Iya tentu mbak, biasanya disampaikan waktu  
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 rapat mbak 

 

Informan 13 

Iya mbak, atasan tidak membeda-bedakan antara 

pegawai satu dengan yang lainnya 

 

Informan 14 

Iya mbak, apalagi disini ada kegiatan triwulan 

untuk rapat evaluasi, kami juga saling sharing 

kalau ada masalah 

 

Informan 15 

Iya mbak, biasanya melalui rapat intern yang 

diadakan tiap tiga bulan sekali itu mbak 
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Lampiran 11 

 

TRANSKIP WAWANCARA TRIANGULASI 1 

Pertanyaan Jawaban 

(1) (2) 

Menurut anda 

bagaimanakah kondisi 

ruang rekam medis? 

Kondisi ruang rekam medis ini memang sempit, 

panas dan berdebu mbak. Tetapi ini masih dalam 

proses  renovasi untuk perbaikan ruangan ini 

 

Menurut Anda 

bagaimanakah bekerja di 

ruang rekam medis ini? 

Kurang nyaman karena masih dalam proses 

renovasi 

 

 

Apa yang Anda Lakukan 

Jika Anda, Merasakan 

lelah saat bekerja? 

Oh iyah mbak, kadang ada yang izin karena lelah 

saat kerja dan saya mengizinkan. Dan pegawai 

juga jarang yang meminta izin untuk alasan 

kelelahan mbak. Biasanya izin karena sakit 

 

 

Apa yang Anda lakukan 

Jika pegawai mengalami 

gangguan kesehatan? 

Ya mbak, biasanya pegawai kalau mengalami 

gangguan kesehatan mereka meminta izin untuk 

tidak masuk dan kadang juga ada yang meminta 

untuk tukeran shift juga mba 

 

 

Apa Anda merasa bahwa 

ada perbedaan yang 

terjadi antara Anda 

dengan orang lain di 

tempat kerja sulit 

dikombinasikan atau 

disatukan? 

 

Iyah mbak, biasanya mereka diskusi sama 

pegawai lainnya. Bahkan kadang Tanya sama 

saya, kan saya juga selalu memantau semua 

kegiatan yang ada di rekam medis untuk 

membantu pegawai lainnya 

 

Apa Anda merasa bahwa 

Anda harus bekerja 

secara intensif? 

Iya mbak, kadang ada pegawai yang sulit untuk 

dikombinasikan dengan pegawai lainnya. 

Namun, disini kita mempunyai program 

konseling yang biasanya dalam bentuk rapat 

intern dan biasanya semua masalah yang ada di 

rekam medsi disampaikan dan dicari solusi untuk 

memecahkannya 

 

 

Apa Anda merasakan 

bahwa Anda tidak  

istirahat secara cukup? 

 

Tidak mba sejauh ini belum ada yang komplain 

masalah jam istirahat untuk kerja, walaupun ada 

beberapa pegawai yang meminta untuk  

pertambahan waktu dalam membuat laporan 
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Apa Anda merasakan 

bahwa Anda harus bekerja 

dengan cepat? 

Ya, mbak setiap pegawai harus dituntut untuk 

bekerja cepat juga untuk meningkatkan 

pelayanan di rumah sakit ini dan kalau bisa 

nanti biasa memajukan rumah sakit ini juga 

 

Apa Anda merasa bahwa, 

atasan Anda memberikan 

dukungan dan umpan balik 

yang cukup pada pekerjaan 

yang anda lakukan? 

Iya mbak, saya sangat mendukung semua 

pekerjaan yang dilakukan pegawai selalu saya 

pantau dan kalau ada masalah dalam 

mengerjakannya dan saya punya waktu untuk 

mengerjakan sebisa saya akan saya bantu 

mbak. Tapi, ya kadang ada beberapa pegawai 

yang masih saja mengeluh masalah gaji yang 

tak sebanding dengan pekerjaan yang 

dilakukan mbak 

 

Apa Anda merasa bahwa, 

Anda dapat menyampaikan 

kepada atasan untuk 

membantu Anda dalam 

menyelesaikan masalah 

pekerjaan? 

 

Iyah mba semua masalah yang ada di rekam 

medis dapat disampaikan melalui rapat intern 

yang diadakan tiap tiga bulan sekali 

Apa Anda merasakan 

bahwa Anda harus bekerja 

dengan cepat? 

Ya, mbak setiap pegawai harus dituntut untuk 

bekerja cepat juga untuk meningkatkan 

pelayanan di rumah sakit ini dan kalau bisa 

nanti biasa memajukan rumah sakit ini juga 

 

 



                                                                                                           145 
 

145 
 

Lampiran 12 

 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA TRIANGULASI 2 

 

 

Pertanyaan Jawaban 

(1) (2) 

Menurut anda 

bagaimanakah kondisi 

ruang rekam medis? 

Ruang rekam medis sudah bagus. Ya memang 

sebelum renovasi, sirkulasi udara belum ada mba 

soalnya ruangan didesain untuk ruang berAC 

 

Menurut bapak sudah 

baik apa belum pak? 

 

Ya sudah bagus mbak. 

Untuk renovasi di ruang 

rekam medis sampai 

kapan pak? 

 

Sudah selesai mbak. Hari ini sudah selesai. 

 

Ada rencana untuk 

renovasi ruangan rekam 

medis lagi tidak pak? 

 

Untuk saat ini belum ada lagi mbak. 

 

Apa yang Anda Lakukan 

Jika Anda, Merasakan 

lelah saat bekerja? 

 

Ada laporan masalah keluhan dari pegawai 

rekam medis namun tidak tercatat disini mba 

 

Apa yang Anda lakukan 

Jika pegawai mengalami 

gangguan kesehatan? 

Selama ini belum ada laporan mengenai 

gangguan kesehatan mbak. Untuk keluhan 

sendiri ada mbak, makanya diadakan renovasi. 

Tapi untuk dilaporan tertulis belum ada mbak. 

 

Apa Anda merasa bahwa 

ada perbedaan yang 

terjadi antara Anda  

dengan orang lain di 

tempat kerja sulit 

dikombinasikan atau 

disatukan? 

 

Oh,itu iya mbak, rapat intern hanya pegawai 

rekam medis yang tahu mbak. 

 

Menurut anda istirahat 

yang diberikan untuk 

pegawai sudah cukup 

apa belum? Alasannya? 

Cukup mbak, saya rasa sudah cukup. Mayoritas 

untuk istirahat ya 1 jam. Lha niatnya kerja atau 

mau apa misalnya istirahatnya 1 jam kurang 

mbak. 
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Lampiran 19 

DOKUMENTASI 

 

 

Gambar 1: Pelaksanaan wawancara mendalam dengan informan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Pelaksanaan wawancara mendalam dengan triangulasi 1 



154 
 

 
 

Lanjutan (Lampiran 19) 

 

Gambar 3: Penandatanganan  lembar persetujuan dengan triangulasi 2 

 

 

Gambar 4: Kegiatan pegawai rekam medis 
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Gambar 5: Akses jalan pegawai rekam medis 

 

 

 

 

Gambar 6: Rak penyimpanan dokumen rekam medis 


