
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi memudahkan manusia memenuhi kebutuhan dan 

gaya hidupnya. Perkembangan ini menyebabkan terjadinya peningkatan industri 

pangan dan papan serta sandang, sehingga muncul berbagai model pakaian yang 

disesuaikan dengan aktivitas sehari – hari, seperti pakaian untuk tidur, bekerja, 

rekreasi, pesta, upacara adat, bahkan untuk lomba bergaya pada peragaan busana.  

Pakaian kerja di kantor pun ikut berkembang dan diseragamkan, sehingga disebut 

pakaian seragam untuk membentuk sikap disiplin, rasa memiliki dan membangun 

kebersamaan.  

Pakaian seragam mempunyai beberapa fungsi strategis yaitu (1) Menjadi 

identitas setiap pekerja dan institusi atau lembaga yang menyediakan pakaian 

seragam tersebut, sehingga secara tidak langsung juga menjadi media promosi 

selain untuk kepentingan profesionalisme dan memperlihatkan kemampuan  

institusi; (2) Upaya fungsional untuk optimalisasi melindungi tubuh dan 

memberikan rasa nyaman, aman serta sehat, sesuai dengan situasi dan kondisi 

lingkungan; (3) Model yang berbeda untuk merefleksikan jenis pekerjaan, 

departemen, jabatan dan waktu pemakaiannya (Napitupulu, 2016). 

Pakaian seragam yang disebut juga dengan pakaian dinas umumnya 

digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membedakannya dengan 

masyarakat umum ketika bertugas. PNS di seluruh Indonesia diharapkan memiliki 



disiplin tinggi, mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, 

dengan mengacu pada parameter kinerja. Salah satu indikator kedisiplinan PNS 

adalah memakai pakaian seragam yang diatur pada P P No. 53/2010.. 

PNS yang memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat 

(RSUP) Sanglah Denpasar juga menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH), 

sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes 

RI No 12 tahun 2015). Tujuan dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan 

dengan visi menjadi rumah sakit Indonesia kelas dunia untuk mewujukan 

masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Seluruh staf RSUP Sanglah 

Denpasar dalam melakukan pelayanan menggunakan PDH yang telah diatur 

dengan kebijakan rumah sakit dan mengacu pada peraturan Kementrian Kesehatan 

No 12 Tahun 2015 (PD No.15/VII/2015). 

Berdasarkan data bulan Maret 2017 dari bidang Sumber Daya Manusia 

(SDM), Tenaga kesehatan di RSUP Sanglah Denpasar berjumlah 2.894 orang. 

Tenaga medis berjumlah 1.946 orang (medis keperawatan 1.161 orang, medis non 

keperawatan 785 orang) dan tenaga non medis berjumlah 948 orang. PDH yang 

digunakan  setiap hari Senin dan Kamis dibedakan antara 1) Tenaga medis yaitu 

dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, 2) Tenaga medis keperawatan, 3) 

Tenaga medis penunjang non keperawatan yaitu radiografer, fisioterapis, farmasi, 

sanitarian, kesehatan masyarakat, dan analis kesehatan, dan 4) Tenaga non 

penunjang yaitu tenaga rekam medis, elektromedis, kasir  dan staf lainnya. Tenaga 

medis yang berhubungan langsung dengan pelayanan pasien seperti perawat dan 

bidan diberikan kebijakan khusus menggunakan PDH berlengan pendek dengan 



tujuan menjaga kenyamanan. Selain itu untuk meningkatkan keamanan juga 

mengurangi kemungkinan terinfeksi kuman nosokomial akibat ujung lengan baju 

yang terpapar cairan tubuh pasien yang tidak bersih saat melakukan cuci tangan, 

begitu juga untuk keefektifan penggunaan sewaktu memberikan pelayanan 

terhadap pasien. Petugas medis penunjang non keperawatan yang salah satunya 

radiografer menggunakan PDH  berlengan panjang sesuai Permenkes,No 12 tahun 

2015) 

Radiografer  adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang 

dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana 

kesehatan (Permen PAN RB RI, 2013). Radiografer di RSUP Sanglah Denpasar 

dalam memberikan pelayanan radiologi, berhubungan langsung dengan pasien 

untuk memastikan diagnose suatu penyakit. Radiografer di bagian diagnostik  

berjumlah 62 orang terdiri atas 16 orang perempuan dan 40 orang laki – laki. 

Radiografer bidang diagnostik memberikan pelayanan radiologi sehari – hari di 

ruang Gawat Darurat, Wing Amerta dan Radiologi Pusat. Pelayanan radiologi 

oleh radiografer ada yang 3 shift, 2 shift  atau ada yang shift pagi saja tergantung 

uraian tugas dan jabatan masing–masing (Kepmenkes RI,2007). Radiologi pusat 

RSUP Sanglah Denpasar memberikan pelayanan  diagnostik dari yang 

konvensional sampai pemeriksaan  edvance/canggih seperti CT-Scan Multi Slice 

dan MRI (Magnetic Resonance Imajing). Jumlah pasien yang dilayani dari bulan 

Januari sampai Juni 2016 sebanyak 16.855 orang atau rerata 93 orang per hari.  

Radiografer dalam memberikan pelayanan diagnostik diharapkan 

menerapkan program Safety Patient sebagai budaya kerja untuk mencegah dan 



menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. Salah satu syarat penerapan 

safety patient adalah  melakukan cuci tangan sebelum dan setelah kontak dengan 

pasien, setelah kontak dengan sekitar pasien, sebelum melakukan prosedur aseptik 

dan setelah menyentuh cairan tubuh/ekskresi pasien (Tim KP-RS, 2011). 

Menurut  Manuaba (2005),  beban kerja petugas rumah sakit jauh lebih 

besar dibandingkan dengan beban petugas pelayanan di tempat lainya. 

Radiografer di RSUP Sanglah Denpasar, sikap kerjanya bervariasi antara duduk, 

berdiri dan duduk berdiri secara bergantian. Sikap kerja ini tetap 

mempertimbangkan kemampuan, kebolehan dan keterbatasan manusia. Beban 

kerja ini akan terasa lebih, bila dalam melakukan aktivitas kerja fisik ditambah 

lagi beban kerja mental yang dapat menimbulkan kelelahan dan ketidaknyamanan, 

karena overload pekerjaan (Grandjean, 2015).   

PDH berlengan panjang menutupi area tubuh sampai ke pergelangan 

tangan sehingga dibutuhkan waktu dalam melipat lengan baju untuk melakukan 

cuci tangan. PDH berlengan panjang juga menyebabkan homeosdynamic tubuh 

dalam melakukan aktivitas menjadi lebih cepat panas. Panas tubuh ini memacu 

keluarnya banyak keringat karena jantung memompa darah semakin cepat untuk 

memenuhi kebutuhan sirkulasi dalam tubuh. Tubuh semakin banyak memerlukan 

tenaga maupun kalori, sehingga lebih cepat merasa lelah. Selain itu, suhu tubuh 

yang cepat panas ini dapat menyebabkan keringat lebih cepat dan lebih banyak 

keluar sehingga badan merasa gerah dalam melakukan aktivitas (Tarwaka 2015).  



Keluhan ini dirasakan oleh radiografer RSUP Sanglah, sehubungan 

dengan baju PDH yang digunakan berlengan panjang dan memiliki jenis kain 

yang tidak cepat menyerap keringat. Keluhan radiografer semakin meningkat 

dengan tidak tersedianya asupan nutrisi yang mencukupi kalori yang diperlukan 

tubuh dalam melakukan aktivitas. Makanan tambahan/ snack dibagikan pada 

pukul 09.30 Wita untuk shift pagi dan pukul 15.00 Wita  untuk shift sore. 

Radiografer yang bekerja shift pagi dan sore belum disediakan air minum. Kondisi 

ini menyebabkan radiografer mengalami dehidrasi akibat penguapan dalam tubuh 

yang sangat tinggi, volume kerja yang padat dan dalam rentang waktu yang cukup 

lama (Darmita, 2017).   

Berdasarkan studi pendahuluan terhadap 10 orang radiografer yang 

menggunakan PDH berlengan panjang, seragam hari Kamis, terdiri dari 8 orang 

laki-laki dan 2 orang perempuan dengan pengalaman kerja antara 4 - 10 tahun di 

instalasi Radiologi RSUP Sanglah Denpasar. Hasil studi pendahuluan 

menunjukkan keluhan radiografer meliputi: PDH terasa lebih berat dari seragam 

lainya dinyatakan oleh semua responden (100%), PDH terasa ketat dipergelangan 

tangan, terasa kaku di daerah siku, bahu dan punggung 90% (9 orang), badan 

lebih cepat panas 90% (9 orang), penguapan tubuh menjadi lebih lama sehingga 

timbul rasa gerah sebanyak 90% (9 orang), risiko terinfeksi penyakit akibat PDH 

berlengan panjang sehingga lebih mudah terpapar cairan tubuh pasien yang 

terbawa sampai ke rumah disampaikan oleh 80% (8 orang).  Waktu pemeriksaan 

pasien menjadi lebih lama karena diperlukan waktu tambahan untuk melipat 

lengan baju sewaktu melakukan cuci tangan, baik menggunakan handscrub atau 



menggunakan sabun dan air mengalir sebesar 80% (8 orang). Persentase keluhan 

yang tinggi ini secara langsung akan mempengaruhi rasa nyaman dan tingkat 

kinerja radiografer dalam melaksanakan tugas di Instalasi radiologi RS Sanglah 

Denpasar. Keluhan radiografer ini dipengaruhi oleh kondisi fisik, sikap kerja 

maupun kondisi lingkungannya.  

Kondisi lingkungan radiologi konvensional berada tertutup dengan suhu 

ruang sebesar 22°C – 25°C, kelembaban 60%-65%, intensitas suara 65dB dan 

penerangan 70lux. Bagian MSCT berada pada ruang tertutup dengan suhu 22°C–

25°C, kelembaban 60%-70%, kebisingan 70dB dan penerangan 80lux.  

Upaya mengatasi keluhan terhadap PDH berlengan panjang yang dirasakan 

oleh radiografer di Instalasi Radiologi RSUP Sanglah Denpasar dilakukan melalui 

intervensi PDH, menjadi berlengan pendek disesuaikan dengan PDH yang dipakai 

oleh tenaga medis keperawatan, karena radiografer sebagai tenaga medis 

penunjang non keperawatan juga bersentuhan langsung dengan pasien dan 

berisiko terinfeksi nosokomial. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai 

berikut. 

1. Apakah PDH berlengan pendek dapat meningkatkan kenyamanan radiografer 

dalam melaksanakan pelayanan radiologi di RSUP Sanglah Denpasar?  



2. Apakah PDH berlengan pendek dapat meningkatkan kinerja radiografer 

selama melaksanakan pelayanan radiologi di RSUP Sanglah Denpasar 

ditinjau dari durasi waktu mencuci tangan?  

3. Apakah PDH berlengan pendek dapat meningkatkan kinerja radiografer 

dalam melaksanakan pelayanan radiologi di RSUP Sanglah Denpasar ditinjau 

dari jumlah pasien yang bisa dilayani?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini, untuk membuktikan bahwa PDH berlengan 

panjang dan berlengan pendek dapat mempengaruhi kenyamanan dan tingkat 

kinerja radiografer di RSUP sanglah Denpasar.  

1.3.2 Tujuan Khusus  

Adapun tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut :         

1. Upaya membuktikan PDH berlengan pendek dapat meningkatkan  kenyamanan 

radiografer dalam melaksanakan pelayanan radiologi di RSUP Sanglah 

Denpasar. 

2. Upaya membuktikan PDH berlengan pendek dapat meningkatkan kinerja 

radiografer selama melaksanakan pelayanan radiologi di RSUP Sanglah 

Denpasar ditinjau dari durasi waktu mencuci tangan?  

3. Upaya membuktikan PDH berlengan pendek dapat meningkatkan kinerja 

radiografer dalam melaksanakan pelayanan radiologi di RSUP Sanglah 

Denpasar ditinjau dari jumlah pasien yang bisa dilayani?  



1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis  

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan memilih PDH untuk 

meningkatkan kenyamanan dan kinerja radiografer yang melaksanakan 

pelayanan radiologi di RSUP Sanglah Denpasar. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan kajian dalam penyusunan 

dan penerapan kebijakan untuk pengadaan PDH berikutnya yang lebih nyaman 

dan mampu meningkatkan kinerja radiografer di lingkungan RSUP Sanglah 

Denpasar maupun rumah sakit lainnya. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pustaka pengetahuan 

tentang PDH dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut terutama 

dalam bidang ilmu ergonomi - fisiologi kerja.  

 

 

 

 


