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HUBUNGAN SHIFT KERJA PERAWAT DENGAN KEPATUHAN
PERAWAT MELAKSANAKAN STANDRAT OPERASIONAL
PROCEDURE (SOP) PASIEN RISIKO JATUH
DI BANGSAL DEWASA RSUD WATES
Muhamad Rizki Adhe Kurniawan1 , Ngatoiatu Rohmani2
Skripsi, Program Studi Keperawatan
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
INTISARI
Latar Belakang : Upaya keselamatan pasien tidak dapat dipisahkan dari asuhan
keperawatan. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan perawat dalam menjaga
keselamatan pasien di rumah sakit dengan melakukan SOP pasien jatuh. Kondisi
kerja yang tidak kondusif dapat menjadi kelelahan yang mungkin memengaruhi
tingkat kepatuhan perawat dalam menerapkan SOP.
Tujuan Penelitian : Mengetahui hubungan shift kerja perawat dengan kepatuhan
perawat melakukan Standart Operasional Prosedure (SOP) pasien risiko jatuh di
bangsal dewasa RSUD Wates.
Metode Penelitian : Desain penelitian ini adalah Analitik Korelatif dengan
sampel 28 perawat di RSUD Wates. Teknik pengambilan sampel dengan total
sampling. Penelitian ini menghubungkan shift kerja dengan pelaksanaan SOP
pasien risiko jatuh, yang dinilai dengan lembar observasi. Hasil di analisis
menggunakan Spearman Rank.
Hasil : Berdasarkan hasil analisis Spearman Rank diketahui bahwa ada hubungan
dengan P-value sebesar 0,025 dengan kekuatan korelasi adalah sedang (r =
0,424)dengan arah hubungan positif. Dengan lama jam kerja tiap shiftnya yang
berbeda untuk shift pagi dengan jam kerja 6,5 jam, sedangkan untuk shift siang
dengan lama kerja 6 jam dan shift yang paling panjang yaitu shift malam dengan
lama kerja 11,5 jam. Tingkat kepatuhan SOP paling rendah pada poin petugas
memantau efek oebat tertentu dengan persentase 42,9%.
Kesimpulan : Ada hubungan shift kerja perawat dengan kepatuhan perawat
melaksanakan Standart Operasional Procedure (SOP) pasien risiko jatuh di
bangsal dewasa RSUD Wates dengan keeratan sedang 0.424 serta tingkat
kepatuhan SOP pasien risiko jauh paling rendah pada shift pagi dengan persentase
46,4%.

Kata Kunci : Kepatuhan SOP, Shift kerja, Risiko Jatuh
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THE CORRELLATION BETWEEN NURSES’ SHIFT AND NURSES’
ADHERENCE IN IMPLEMENT OF STANDARD OPERATING
PROCEDURE (SOP) FOR PATIENTS’ RISK OF HOSPITAL FALLS
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ABSTRACT
Background: Patients safety efforts cannot be separated from nursing care. One
of the care which can be done by nurses in keeping the patients safe is by
conducting the Standard Operating Procedure for patients’ risk of hospital falls.
Factor of working condition which is not conducive can cause fatigue which
might influence the level of nurses’ adherence in implementing Standard
Operating Procedure.
Research Objective: To examine the correlation between nurses’ shift and
nurses’ adherence in implementing Standard Operating Procedure for patients’
risk of hospital falls at adult ward of RSUD Wates.
Research Method: The design of the research is Correlative Analysis with 28
nurses of RSUD Wates as the samples. Sample collected using total sampling.
Observation sheet was used for collects data in implement of SOP. The result was
analyzed using Spearman Rank.
Research Result: Based on the analysis result of Spearman Rank, there is
correlation between p. value of 0,025 and the correlation strength of (r = 0,424).
The shift length is different; 6,5 hours for morning shift, 6 hours for midday shift,
and the longest shift is the night shift of 11,5 hours. The lowest level of SOP
adherence is on point the lowest level of adherence to the point the officer
monitors the effects of certain drugs with the percentage of 42,9%.
Conclusion: There is correlation between shift work and adhrence of
implementing Standard Operating Procedure patients’ risk of hospital falls at
adult ward of RSUD Wates with medium closeness of 0,424 and the lowest level
of adherence in implementing Standard Operating Procedure for patients’ risk of
hospital falls is in morning shift with the percentage of 46,4%.
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BAB I PENDAHULUAN
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Rumah sakit merupakan tempat pemberian layanan kesehatan yang
bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dan tuntutan pemberian jasa layanan pada
pasien dengan harapan untuk penyembuhan dan pemulihan secara aman dan
nyaman. Tuntutan pelayanan kesehatan profesional semakin meningkat, tidak lagi
berfokus pada kepuasan pasien tetapi pada keselamatan pasien (patient safety).
Untuk itu pelayanan keperawatan professional diharapkan memiliki mutu tinggi
yang berfokus pada keselamatan dan kepuasan pada pasien (Setyarini, 2013).
Rumah sakit yang menuju pengakuan internasional maupun nasional harus
melalui proses akreditasi oleh lembaga yang independen dengan memiliki
kewenangan dalam pemberian penilaian tentang kualitas pelayanan kesehatan.
Salah satu lembaga akreditasi internasional rumah sakit yang telah diakui oleh
dunia adalah Joint Commission Internasional (JCI). Sedangkan di Indonesia
Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) merupakan salah satu pemrakarsa
dalam pembentukan Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Sistem
keselamatan pasien (patient safety) diharapkan mampu mencegah terjadinya
cidera yang disebabkan karena kesalahan tindakan. Peningkatan keselamatan
pasien di rumah sakit diharapkan mampu meningkakan kepercayaan masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit (Setyarini, 2013).
Dalam upaya keselamatan pasien tidak dapat dipisahkan dengan proses
asuhan keperawatan. Berdasarkan JCI tahun 2001 memiliki enam tujuan dalam
penerapan keselamatan pasien yang meliputi, identifikasi pasien dengan benar,
mencegah kesalahan obat, komunikasi efektif, mencegah infeksi nosocomial,
mencegah jatuh serta mencegah salah pasien, salah tempat dan salah prosedur
tindakan pembedahan. Rumah Sakit pada saat ini di wajibkan untuk
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, salah satunya melalui sasaran
Keselamatan Pasien (SSP). Salah satu SSP yang menjadi pencapaian rumah sakit
saat ini yaitu pengurangan pasien jatuh (Oktaviani, 2011).
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Jatuh adalah suatu kejadian yang dilaporkan penderita atau saksi mata
yang melihat kejadian, mengakibatkan seseorang mendadak terbaring atau
terduduk di lantai atau tempat yang lebih rendah dengan atau tanpa kehilangan
kesadaran. Akibat jatuh dapat menyebabkan beberapa masalah seperti:
penambahan biaya perawatan, lama perawatan (LOS), dan cedera (Nugroho,
2010).
Penelitian terkait kejadian pasien jatuh pernah dilakukan oleh Muhlizardy
(2015) yang berhubungan dengan pelaksanaan keselamatan pasien dengan
kejadian pasien jatuh di ruang rawat inap RSUD Panembahan Senopati Bantul.
Hasil penelitian bahwa 63,6% (21 responden) memiliki risiko kejadian jatuh
dalam kategori sedang.
Upaya pencegahan jatuh dapat dilakukan dengan membuat peningkatan
yang besar dalam pemeliharaan hidup dengan cara membantu mempertahankan
kemampuan fungsional, kemandirian, kualitas hidup serta menghemat perawatan
kesehatan. Sehingga dapat efektif sebuah program pencegahan harus meliputi
analisis masalah yang akurat, tujuan yang jelas, intervensi praktis dan efisien,
serta komitmen yang kuat dari semua pihak (Stockslager, 2007).
Prosedur pencegahan jatuh di rumah sakit tentunya harus dituangkan
dalam SOP supaya pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan dapat terlaksana
dengan baik. SOP mempunyai beberapa fungsi diantaranya yaitu untuk menjaga
konsistensi dan tingkat kinerja petugas dalam tim atau unit kerja, mengetahui
dengan jelas peran dalam organisasi, memperjelas alur tugas wewenang dalam
tanggung jawab terhadap pegawai terkait, melindungi petugas dari malpraktek,
dan menghindari kegagalan atau kesalahan duplikasi dan inefisiensi. Sedangkan
kepatuhan perawat dalam melaksanakan SOP pencegahan pasien resiko jatuh di
rumah sakit daerah Bandung menunjukkan bahwa 75% perawat mampu mematuhi
SOP yang telah ditetapkan rumah sakit. Hal ini menunjukkan masih ada perawat
yang belum mematuhi dan melaksanakkan SOP pencegahan risiko jatuh dengan
baik. Pelanggaran terhadap SOP tentunya dapat menyebabkan mediccal error
ataupun kejadian yang tidak diharapkan (Setyarini, 2013).
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Ketidakpatuhan perawat dalam melakukan SOP bisa disebabkan beberapa
faktor. Menurut Mauritz (2008) dalam Saftarina (2014), salah satu faktor tersebut
adalah shift kerja yang mampu meningkatkan kesalahan dan kecelakaan kerja
khususnya shift kerja malam karena dapat menyebabkan seseorang akan
mengalami gangguan tidur. Selain itu, jumlah pekerja jadwal dinas malam
biasanya lebih sedikit sehingga menyebabkan peningkatan stress dan penurunan
kualitas pelayanan terhadap pasien. Disebutkan pula bahwa perawat yang bekerja
pada sistem kerja jadwal dinas lebih sering sakit (International Council of Nurses,
dalam Ma’rifatul Fadilat 2016).
Di Indonesia khususnya di provinsi Yogyakarta terdapat 5 rumah sakit
umum daerah yang tersebar di berbagai wilayah Yogyakarta. Sistem shift kerja
yang di pakai oleh berbagai RSUD tersebut umumnya menggunakan 3 shift yaitu
shift pagi, shift siang, dan shift malam. Akan tetapi proporsi jam kerja pada
masing-masing shift tidaklah sama karena jumlah jam kerja pada shift malam
lebih lama dari shift pagi dan siang.
Salah satu rumah sakit umum daerah yang ada di Yogyakarta salah
satunya RSUD Wates. RSUD Wates memiliki 184 tempat tidur untuk yang
terdapat di semua bangsal, sedangkan penelitian tentang pelaksanaan SOP di
RSUD Wates belum dilakukan sehingga peneliti bermaksud melakukan penelitian
terkait pelaksanaan SOP risiko jatuh yang tentunya dapat berguna dalam
meningkatkan kualitas pelayanan asuhan keperawatan. RSUD Wates merupakan
rumah sakit tipe B pendidikan yang melakukan pelayanan kesehatan terhadap
masyarakat kabupaten Kulon Progo dan menjadi rumah sakit rujukan bagi
puskesmas-puskesmas yang ada di kabupaten Kulon Progo.
Studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2017,
didapatkan data bahwa data dari diklat rumah sakit terdapat 12 kejadian jatuh
dalam tahun 2016. Untuk prosedur pasien risiko jatuh yang dilakukan di bangsal
tersebut adalah pengkajian awal sebelum pasien masuk ruangan, untuk pasien
dewasa dilakukan pengkajian dengan Morse Fall Scale. Jumlah kejadian jatuh
pada tahun 2015 di ruang rawat inap sebanyak 2 orang dan pada tahun 2016
sebanyak 12 orang, dan Standart Operasional Procedure yang di pakai di ruang

4

rawat inap bangsal Dewasa adalah identifikasi pasien, pengkajian risiko jatuh,
pemasangan gelang dan edukasi pada keluarga untuk pencegahan jatuh. Selain itu
RSUD Wates juga memberlakukkan 3 shift kerja perawat yaitu shift pagi dimulai
dari pukul 07.30 sampai pukul 14.00, shift siang di mulai pukul 14.00 sampai
pukul 20.00, dan shift malam mulai pukul 20.00 sampai pukul 07.30. Untuk
pembagian perawat setiap shift dibangsal Anggrek dan Bougenvill yaitu: shift pagi
4 orang (Associate Nurse) ditambah 2 orang (Primary Nurse) serta 1 orang kepala
ruang shift siang 3 orang dan shift malam 3 orang.
Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang
berjudul “Hubungan Shift Kerja Perawat Dengan Kepatuhan Perawat Melakukan
Standart Operasional Prosedur Pasien Risiko Jatuh Di Bangsal Dewasa RSUD
Wates”.
B.

Rumusan Masalah

“Apakah ada hubungan shift kerja perawat dengan kepatuhan perawat
melakukan Standart Operasioanal Prosedure pasien risiko jatuh di bangsal
dewasa RSUD Wates?”

C.
1.

Tujuan Penelitian

Tujuan Umum
Diketahui hubungan shift kerja perawat dengan kepatuhan perawat
melakukan Standart Operasional Prosedure (SOP) pasien risiko jatuh di
bangsal dewasa RSUD Wates.

2.

Tujuan Khusus
a.

Diketahui gambaran Shift kerja perawat di bangsal dewasa.

b.

Diketahui tingkat kepatuhan perawat terhadap Standart Operasional
Prosedure pasien risiko jatuh dibangsal dewasa RSUD Wates.

c.

Diketahui keeratan hubungan antara shift kerja dan Standart Operasional
Prosedure (SOP) pasien risiko jatuh di bangsal dewasa RSUD Wates.
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D.

Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau
manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :
1.

Secara Teoritis
Bagi Ilmu Keperawatan
Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang Manajemen
Keperawatan khusunya dalam meningkatkan keselamatan pasien dalam
melaksanakan SOP pasien risiko jatuh di bangsal dewasa.

2.

Secara Praktis
a.

Bagi pihak Manajemen Rumah Sakit
Sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas asuhan
keperawatan terkait SOP pasien jatuh guna pencegahan risiko jatuh.

b.

Bagi Kepala Ruang
Sebagai bahan acuan melakukan tugas manajer dalam proses
staffing,organizing dan supervise dalam pelaksanaan SOP pasien risiko
jatuh di ruang rawat inap.

c.

Bagi Perawat
Dapat menjadi bahan motivasi untuk melaksanakan pencegahan risiko
jatuh pada pasien sesuai SOP yang ada di rumah sakit yang tentunya
diharapkan meningkatkan pelayanan.

d.

Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebagai bahan informasi atau data yang dapat dijadikan referensi dalam
penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan
perawat melakukan SOP.

E.
1.

Keaslian Penelitian

Setyarini (2013) tentang “Kepatuhan Perawat Melaksanakan Standart
Operasional Prosedur Pencegahan Risiko Jatuh Di Gedung Yosef 3 Dago
Dan Surya Kencana Di Rumah Sakit Borromeus”. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui kepatuhan melaksanakan pencegahan resiko jatuh dengan hasil
rata-rata 75% patuh melaksanakan Standart Operasional Prosedur (SOP)
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pencegahan resiko jatuh. Persamaan penelitian ini menggunakan pendekatan
cross sectional, teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling,
pengambilan data menggunakan observasi. Perbedaan penelitian ini adalah
karakteristik responden, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian.
2.

Bawelle (2013) tentang “Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Perawat Dengan
Pelaksanaan Keselamatan Pasien (Patient Safety) Di Ruang Rawat Inap
RSUD Liun Kendage Tahuna”. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap perawat dengan melaksanakan
keselamatan pasien (patient safety). Metode yang digunakan dalam penelitian
ini survey analitik dengan rancangan Cross sectional, pemilihan sampel
menggunakan purposive sampling dengan 65 responden. Variabel bebas
penelitian ini pengetahuan dan sikap perawat dan variabel terikatnya adalah
pelaksanaan pasien dan data diolah dengan menggunakan uji chi square.
Kesamaan dari penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan cross
sectional. Perbedaan penelitian ini adalah pada teknik sampel pada penelitian
ini purposive sampling serta analisa data.

3.

Kusumawardani (2012) tentang “Pengaruh Shift Kerja Terhadap Kelelahan
Kerja Perawat Wanita Bagian Rawat Inap Di Rumah Sakit Dr.OEN
Surakarta”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kelelahan
perawat wanita di ruangan yang dibagi atas 3. Penelitian ini menggunakan
observasional analitik dengan pendekatan cross sectional dengan Pvalue=0,000
pengaruh shift. Perbedaan penelitian ini cara pengambilan sampel yaitu
purposive sampling, analisa data penelitian ini menggunakan chi-square dan
uji koefisien kontigensi, Persamaan penelitian ini variabel bebas shift kerja.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
TINJAUAN PUSTAKA

A.
1.

Tinjauan Teori

Patient Safety
a.

Definisi
Keselamatan pasien (patient safety) merupakan variabel untuk
mengukur dan mengevaluasi kualitas pelayanan keperawatan yang
berdampak terhadap pelayanan kesehatan. Program keselamatan pasien
adalah suatu usaha untuk menurunkan angka kejadian tidak diharapkan
(KTD) yang sering terjadi pada pasien selama dirawat di rumah sakit
sehingga sangat merugikan baik pasien maupun pihak rumah sakit
(Nursalam, 2011).

b. Patient Safety menurut KARS
Menurut KARS 2011 Setiap rumah sakit wajib melakukan
pemenuhan Sasaran keselamatan Pasien meliputi:

c.

1)

Ketepatan identifikasi pasien.

2)

Peningkatan kemananan obat yang perlu diwaspadai.

3)

Kepastian tepat lokasi,tepat prosedur, tepat pasien operasi.

4)

Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.

5)

Pengurangan risiko jatuh.

Patient Safety menurut Joint Commission International Acreditation
Menurut JCI 2015 setiap rumah sakit wajib melakukan pemenuhan
sasaran keselamatan pasien meliputi. Tabel 2.1.
No.
1
2

3

Pernyataan
Identifikasi
pasien
dengan benar
meningkatkan
komunikasi efektif
Meningkatkan
pengawasan
yang perlu

obat

Definisi
Rumah sakit mengembangkan dan menerapkan suatu
proses untuk memperbaiki akurasi identifikasi pasien
Rumah sakit mengembangkan dan menerapkan sebuah
proses untuk memperbaiki pengaruhnya komunikasi
verbal dan telepon pemberi perawatan
Rumah sakit mengembangkan dan menerapkan sebuah
proses untuk mengawasi obat yang perlu diwaspadai
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No.
4

5

6

Pernyataan
Kepastian
tepat
lokasi,
tepat
prosedur,tepat pasien
operasi
Mengurangi
risiko
infeksi
terkait
perawatan kesehatan
Mengurangi
risiko
bahaya pasien akibat
terjatuh

Definisi
Rumah sakit mengembangkan dan menerapkan sebuah
proses untuk memastikan Kepastian tepat lokasi, tepat
prosedur,tepat pasien operasi
Rumah sakit mengadopsi dan menerapkan pedoman
kebersihan tangan berdasarkan bukti terkait infeksi
rumah sakit dan menerapkan proses untuk mengurangi
risiko bahaya pasien akibat terjatuh

Tabel 2.1 Patient Safety menurut JCI
d. Indikator Keselamatan Pasien
Menurut Nursalam, 2011 Indikator keselamatan pasien (IPS)
bermanfaat untuk mengidentifikasi area pelayanan yang memerlukan
pengamatan dan perbaikan lebih lanjut misalnya untuk menunjukkan:
1) Adanya penurunan mutu pelayanan dari waktu ke waktu.
2) Bahwa suatu area pelayanan ternyata tidak memenuhi standar klinik
atau terapi sebagaimana yang diharapkan.
3) Tingginya variasi antar rumah sakit dan antar pemberi pelayanan.
4) Ketidaksepadanan antar unit pelayanan kesehatan (misalnya,
pemerintah dengan swasta atau urban dengan ural).

2.

Resiko Jatuh
a.

Definisi
Jatuh merupakan kondisi seorang yang tidak sengaja tergeletak di
lantai atau tempat yang lebih rendah (WHO, 2007). Jatuh adalah suatu
kejadian yang dilaporkan penderita atau saksi mata yang melihat
kejadian, mengakibatkan seseorang mendadak terbaring atau terduduk di
lantai atau tempat yang lebih rendah dengan atau tanpa kehilangan
kesadaran (Nugroho, 2010). Jatuh adalah perubahan yang tidak disengaja
ke posisi yang lebih rendah dari posisi semula atau ke lantai dasar dengan
atau tanpa hilang kesadaran atau cedera dari penyakit dan sinkop
(Pramantara & Rochmah, 2010).
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b. Faktor risiko
Pasien di kategorikan berisiko jatuh apabila mempunyai satu atau
lebih faktor berisiko jatuh pada saat pengkajian:
1) Faktor risiko intrinsik, antara lain:
a) Karakteristik pasien dan fungsi fisik umum.
b) Diagnosis atau perubahan fisik.
c) Medikasi dan interaksi obat.
2) Faktor ekstrinsik (lingkungan), antara lain:
a) Tingkat pencahayaan.
b) Permukaan lantai.
c) Furnitur.
d) Ketinggian tempat tidur, kunci tempat tidur.
e) Call bell
c.

Pengkajian Risiko Jatuh
Morse Fall Scale (MFS) adalah metode yang cepat dan sederhana
untuk menilai kemungkinan pasien jatuh. Sebagian besar perawat
(82,9%) menilai skala ini cepat dan mudah digunakan, dan 54%
memperkirakan bahwa dibutuhkan kurang dari tiga menit untuk menilai
seorang pasien. MFS terdiri atas enam variabel yang cepat dan mudah
untuk penilaian, serta telah terbukti reliabel dan memiliki validitas
prediktif (Nursalam, 2014).
Morse Fall Risk Assesment
Faktor Risiko

Skala

Skor

Riwayat jatuh

Ya

25

Tidak

0

Ya

15

Tidak

0

Furniture

30

Kruk/Tongkat/Walker

15

Tanpa alat bantu/Bed rest/Kursi roda/perawat

0

Ya

15

Tidak

0

Tidak mampu

20

Diagnosa kedua

Alat bantu gerak

IV/kunci heparin

Berjalan/pindah

10

Morse Fall Risk Assesment

Status mental

Lemah

10

Normal/Bed rest/Immobile

0

Ingatan terbatas/berkurang

15

Orientasi penuh pada kemampuannya

0

Keterangan:
0-24

: Risiko rendah

25-44

: Risiko sedang

45- Keatas

: Risiko Tinggi

Gambar 2.2 Skala Risiko Jatuh Morse Fall Scale (MFS)

3.

Standart Operasional Prosedur
a.

Definisi
Standart Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman yang
tertulis digunakan untuk mendorong suatu kelompok untuk mencapai
tujuan. SOP merupakan tatacara yang harus dibakukan untuk suatu
proses kerja tertentu

b. Tujuan SOP
1) Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja
petugas atau pegawai atau tim dalam organisasi
2) Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi
dalam organisasi
3) Memperjelas alur tugas wewenang dan tanggung jawab dari petugas
terkait
4) Melindungi organisasi dan petugas dari malpraktek atau kesalahan
administrasi lain
5) Untuk menghindari kegagalan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.
Standart Operasional Prosedur (SOP) pencegahan risiko jatuh di
RSUD Wates sebagai berikut : Tabel 2.2
Pernyataan
Petugas mengucapkan salam.

Pengertian
Petugas mengucapkan pagi, siang, dan malam
dengan mengucapkan selamat pagi, selamat siang,
selamat malam.
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Petugas mengatur pencahayaan.
Petugas
mengorientasikan
kamar pasien.

Petugas
mengatur
tinggi
rendahnya tempat tidur pasien
Petugas menutup privasi klien.
Petugas mengkaji risiko jatuh.
Petugas mengkategorikan risiko
jatuh.

Petugas memasang tanda risiko
jatuh.
Petugas memantau efek obat
tertentu

4.

Petugas mengatur pencahyaan apabila dalam
ruangan gelap diatur pencahayaannya.
Mengorientasikan semua yang ada didalam kamar
pasien sehingga pasien atau keluarga pasien tidak
kebingungan saat menggunakan fasilitas yang ada
di dalam kamar.
Mengatur tempat tidur sesuai kenyamanan pasien.
Menutup tirai di dalam kamar pasien pada saat
melakukan tindakan.
Mengkaji risiko jatuh dengan Morse Fall Scale dan
menghitung jumlah skor pada pengkajian tersebut.
Mengkategorikan pasien yang memiliki risiko
rendah yang memiliki skor pengkajian 0-24, sedang
yang mempunyai skor pengakajian 25-44, tinggi
apabila skor pengkajian 45 keatas dikategorikan
dengan menggunakan Morse Fall Scale
Memasang tanda supaya petugas yang lain
mengetahui bahwa pasien tersebut memiliki risiko
jatuh.
Memantau efek setelah diberikan terapi obat yang
dilakukan oleh perawat yang sedang shift pada saat
itu

Shift Kerja
a.

Definisi
Shift kerja merupakan pola kerja yang diberikan tenaga kerja untuk
melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan yang biasanya dibagi dalam
shift pagi, siang, malam (Suma’mur, 2009). Shift kerja adalah pengaturan
jam kerja sebagai penambah atau pengganti jam kerja sore dan pagi yang
biasa dilakukan (Setyawati, 2011).

b. Pembagian Shift Kerja
Pembagian shift kerja menurut jurnal The Design of shift System
(1988) dalam Setyawati (2011), mengemukakan bahwa ada lima faktor
utama yang diperhatikan dalam penentuan shift kerja:
1) Jenis shift kerja pagi, siang, atau malam
2) Panjang waktu tiap shift kerja
3) Waktu dimulai dan diakhiri suatu shift kerja
4) Distribusi waktu istirahat
5) Arah perubahan shift kerja
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c.

Macam Shift Kerja
Di rumah sakit pembagian shift kerja yang biasanya digunakan
adalah sistem kerja rotasi yang terbagi menjadi tiga waktu, meliputi shift
pagi pukul 06.00-14.00, shift siang pukul 14.00-22.00, dan shift malam
pukul 22.00-06.00. Dalam sistem rotasi waktu yang pendek lebih baik
daripada waktu rotasi yang panjang, dan sebaiknya dihindari pada shift
malam secara terus menerus.
Dalam melakukan shift rotasi yang baik menggunakan 2-2-2, yaitu
kerja pagi dua kali dilanjutkan kerja siang dan kerja malam dua kali
(metropolitan rota), atau menggunakan 2-2-3 yaitu kerja pagi dua kali
dilanjutkan kerja siang dan kerja malam tiga kali (continental rota)
(Setyawati, 2011).

d. Dampak Shift Kerja
Dampak shift kerja bagi perawat berpotensi meningkatkan
morbiditas serta mempengaruhi kualitas hidupnya, Shift kerja juga
berpengaruh pada fungsi fisiologis tubuh dan ritme circadian yang dapat
menjadi stressor bagi perawat. Peningkatan stres pada perawat dapat
menyebabkan penurunan produktivitas kinerjanya, sehingga dapat
berpengaruh terhadap hasil kerja perawat dalam melakukan SOP
(Standart Operasional Procedure) (Chie, Ho Hwi, 2013).
5.

Kepatuhan Perawat
a.

Definisi
Patuh merupakan taat pada perintah sedangkan kepatuhan
berperilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Perilaku kepatuhan seseorang
akan bertahan ketika dalam pengawasan oleh manajer keperawatan yang
dipercaya dan mampu memberikan motivasi (Susanti, 2015).

b. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan
Menurut Susanti (2015) faktor yang mempengaruhi kepatuhan
dibagi menjadi dua meliputi:
1) Faktor Internal
a) Pengetahuan didapatkan dari hasil penginderaan suatu objek
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b) Sikap perasaan medukung atau memihak pada suatu objek yang
dapat dipengaruhi oleh kebudayaan, media massa, pendidikan,
agama, maupun emosional
c) Kemampuan merupakan suatu bakat yang dimiliki seseorang
yang dapat mempengaruhi pekerjaan, perilaku, tanggung jawab
dan pendidikan
d) Motivasi adalah suatu keadaan individu yang dapat mendorong
perilaku kearah tujuan yang diinginkan
2) Faktor Eksternal
a) Karakteristik Organisasi
Komitmen organisasi dan hubungan antar rekan kerja yang
dapat mempengaruhi

motivasi perawat professional untuk

berpartisipasi sesuai tujuan dengan konsisten.
b) Karakteristik Kelompok
Suatu unit komunitas yang terdiri dari dua orang atau yang
memiliki suatu kesatuan tujuan dan pemikiran serta integritas
antar anggota yang kuat.
c) Karakteristik Pekerjaan
Jenis dan sifat dari pekerjaan yang berbeda pada tiap pekerja
dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku pekerja.
d) Karakteristik Lingkungan
Lingkungan yang terbatas dengan pekerjaan perawat yang harus
berinteraksi dengan staf lain, pengunjung, maupun tenaga
kesehatan lain dapat menimbulkan pengaruh pada perawat.
Pengaruh yang didapatkan oleh perawat berupa penurunan
motivasi pekerjaan, stres, dan kepenatan.
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B. Kerangka Teori
Standar
rumah sakit
a. KARS
b. JCI

akreditasi
Rumah sakit

Pelayanan Asuhan Keperawatan
Patient Safety
a. Ketepatan
Identifikasi
b. Peningkatan
keamanan obat yang
perlu diwaspadai
c. Kepastian
tepat
lokasi,
tepat
prosedur,
tepat
pasien operasi
d. Pengurangan risiko
infeksi
terkait
pelayanan kesehatan
e. Pengurangan risiko
jatuh

Standart Operasional Prosedur
risiko jatuh
a. Petugas mengucapkan salam
b. Petugas
mengatur
pencahayaan
c. Mengorientasikan
kamar
pasien
d. Mengatur tinggi rendahnya
tempat tidur
e. Petugas mengkaji risiko jatuh
f. Petugas
mengkategorikan
risiko jatuh
g. Petugas memasang tanda
risiko jatuh
h. Petugas memantau efek obat
tertentu

Faktor yang Mempengaruhi
Kepatuhan
Faktor Internal
a. Pengetahuan
b. Sikap yang mendukung
c. Kemampuan
d. Motivasi
Faktor Eksternal
a. Karakteristik organisasi
b. Karakteristik kelompok
c. Karakteristik pekerjaan
d. Karakteristik Lingkungan

Tingkat Kepatuhan Perawat

Sumber: Nursalam (2014), KARS (2011), JCI (2015), Herdman (2015), WHO
(2007), Susanti (2015), Suma’mur (2009), Setyawati (2013), RSUD Wates
Kulon Progo
C.

Kerangka Konsep

Variabel Bebas

Variabel Terikat
Kepatuhan Perawat melaksanakan SOP
pasien risiko jatuh

Shift kerja perawat

Keterangan:
: Variabel yang diteliti
: Hubungan

D. Hipotesis
Ada Hubungan Shift Kerja Perawat dengan Keptuhan Perawat Melaksanakan
Standard Operasional Pasien Risiko Jatuh di Bangsal Dewasa RSUD Wates.
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BAB III METODE PENELITIAN
METODE PENELITIAN

A.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik korelatif dengan
pendekatan cross sectional (Arikunto, 2010). Bahwa penelitian korelasi bertujuan
untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel yang diteliti. Rancangan
cross sectional yaitu rancangan yang dilakukan pada saat sewaktu (Hidayat,
2007). Pengambilan data dengan cara observasi.

B.

Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bangsal Dewasa di RSUD Wates Kabupaten
Kulon Progo Yogyakarta penelitian ini dilakukan pada tanggal 5 April 2018
sampai dengan 21 Mei 2018.

C.
1.

Populasi dan Sampel

Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014).
Populasi dalam penelitian ini adalah perawat diruang rawat inap dewasa
RSUD Wates dengan populasi 28 perawat. Terdiri dari 15 perawat diruang
Anggrek dan 13 perawat diruang Bougenvil.

2.

Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi. Bila populasi besar, dan peneliti mungkin mempelajari semuanya
dikarenakan ketebatasan waktu, tenaga, dana maka peneliti menggunakan
sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini
menggunakan total sampling.
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Kriteria dalam pengambilan sampel sebagai berikut:
a.

Kriteria Inklusi
1) Semua perawat yang berada pada bangsal Anggrek dan Bougenvil.
2) Minimal pendidikan perawat DIII Keperawatan
3) Perawat yang bersedia menjadi responden.

b.

Kriteria Eksklusi
1) Perawat yang sedang cuti.
2) Kepala ruang.
3) Perawat yang sedang dalam masa training.

D.

Variabel penelitian

Variabel Bebas

: Variabel bebas dalam penelitian shift kerja perawat.

Variabel Terikat

: Variabel terikat dalam penelitian ini Standart Operasional
Prosedur risiko jatuh.

E.
No
1

Variabel
Independent
Shift
Kerja
Perawat

2

Dependent
Kepatuhan
Perawat
melaksanakan
SOP
Pasien
Risiko Jatuh

Definisi Operasional

Definisi Operasional
Pola kerja yang diberikan
kepada perawat melakukan
pekerjaan dibagian rumah
sakit yang dibagi dalam
pagi, siang, malam
Tindakan perawat dalam
pencegahan risiko jatuh
yang berdasarkan SOP
RSUD Wates dapat dilihat
melalui observasi

Tabel 3.1. Definisi Operasional

Metode
Observasi

Skala
Nominal

Observasi

Rasio

Penilaian
Pagi=0
Siang=1
Malam=2

-
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F.
1.

Alat Dan Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data
a.

Lembar observasi pelaksanaan pencegahan risiko jatuh
Lembar observasi yang digunakan untuk mengamati pelaksanaan
Standart Operasional Prosedur risiko jatuh menggunakan prosedur yang
digunakan di bangsal bedah RSUD Wates.
Dilakukan

:1

Tidak dilakukan

:0

b. Jadwal shift kerja perawat
Lembar observasi yang digunakan untuk mengamati pelaksanaan
Shift kerja perawat di bangsal menggunakan data yang diperoleh dari
RSUD Wates Kulon Progo
2.

Metode pengumpulan data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberpa tahapan
yaitu:
a.

Setelah mendapatkan izin dari RSUD Wates. Peneliti datang ke ruangan
dan bertemu dengan kepala ruang dan menunjukkan surat izin penelitian

b.

Peneliti menyampaikan maksud dan tujuan kepada responden.

c.

Peneliti meminta kesediaan perawat untuk menjadi responden dalam
penelitian

d.

Peneliti memberikan informed consent kepada responden yang bersedia
menjadi obyek penelitian dan responden menandatangani informed
consent.

e.

Pengambilan data oleh peneliti dilakukan secara bertahap pada setiap
Shift kerja pagi, siang, malam selama 2 hari.

f.

Peneliti memberikan souvenir kepada responden yang telah bersedia
terlibat dalam penelitian.
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G.
1.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas
Uji Validitas adalah suatu indeks yang menunjukan alat ukur itu benarbenar mengukur apa yang diukur dengan cara menguji korelasi antara skor
tiap-tiap pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut (Notoadmojo,
2010).

Untuk penelitian ini tidak memerlukan uji validitas dikarenakan

instrument yang digunakan

sudah Valid yaitu Standart Operasional

Prosedure (SOP) di RSUD Wates Kulon Progo.
2.

Uji reliabilitas
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat
pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan ketepatannya (Arikunto,
2010). Untuk penelitian ini tidak memerlukan uji reliabilitas dikarenakan
instrument yang digunakan

sudah reliabel yaitu Standart Operasional

Prosedure (SOP) di RSUD Wates Kulon Progo.

H.

Metode pengolahan dan Analisis data

Menurut Notoadmodjo (2010). Pengolahan data di bagi menjadi 4 langkah:
1.

Penyuntingan (editing)
Editing adalah merupakan bagian untuk pengecekan dan perbaikan isian
formulir.

2.

Pengkodean (coding)
Merupakan kegiatan mengubah data berbentuk kalimat menjadi angka
Tabel 3.2. Pengkodean Yang Terkait Dengan Karakteristik Responden
Variabel
Umur Perawat

Jenis Kelamin
Pendidikan

Coding
1
2
3
1
2
1
2

Keterangan
<30 tahun
30-45 tahun
>45 tahun
Laki-laki
Perempuan
D3 Keperawatan
S1 Keperawatan Ners
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3. Memasukkan data (entry)
Merupakan kegiatan memasukkan jawaban responden yang dalam bentuk
kode dan dimasukkan kedalam program komputer.
4. Pembersihan data (cleaning)
Kegiatan mengecek data jawaban dari responden yang sudah dimasukkan
apabila ada kesalahan kode.
5. Entri data
Setelah mengetahui langkah-langkah pengolahan data, maka langkah
selanjutnya proses entry data yang meliputi pemrosesan segala bentuk file
data, modifikasi data, membuat tabulasi berbentuk distribusi frekuensi,
analisis statistic deskripif, pembuatan grafik (Riyanto, 2009).
6. Analisa data
Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisa data dengan analisa
deskriptif yaitu menyajikan data yang lengkap, dalam artian data yang
disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan mudah
memahami isinya (Sugiyono, 2010). Cara penyajiannya data yang akan
digunakan yaitu:
a.

Pembuatan tabel distribusi frekuensi dan presentase untuk mengetahui
karakteristik responden yang meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan.

b.

Analisa univariat perhitungan skor total tiap komponen pelaksanaan
keselamatan pasien, kejadian jatuh pada setiap responden dan
penghitungan

presentase

responden

tiap

komponen

pelaksanaan

kesalamtan pasien, kejadian jatuh, dengan rumus (Mahfoedz, 2007):

Keterangan :
P=persentase
F=Frekuensi
N=Jumlah jawaban responden
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c.

Analisis Bivariat

Analisa bivariat adalah analisa yang dilakukan terhadap dua
variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Analisa ini
digunakan untuk mengukur besarnya hubungan antara Shift kerja dengan
kepatuhan perawat melakukan SOP pasien risiko jatuh. Jenis data
variabel bebas dalam penelitian ini adalah nominal, sedangkan jenis data
variabel terikat dalam penelitian ini adalah ordinal. Sehingga uji hipotesis
korelatif yang tepat untuk penelitian ini adalah uji korelasi Spearman
Rank (ρ). Rumus yang digunakan untuk uji korelasi Spearman Rank (ρ)
adalah sebagai berikut :
Keterangan :
ρ

= Koefisien Korelasi Spearman Rank

n

= Jumlah data

b

= Beda antara ranking pasangannya

Adapun hipotesis dalam perhitungan menggunakan korelasi
Spearman Rank (ρ) skala ordinal dengan nominal menggunakan tingkat
signifikan p-value 0,05. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah
hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah terdapat hubungan antara
variabel independent dan dependent, sedangkan hipotesis nolnya adalah
tidak terdapat hubungan antara variabel independent dan dependent.
Untuk menguji hubungan ini merupakan analisis korelasi Spearman Rank
(ρ), maka hipotesis statistiknya :
Ho :  = 0 (tidak ada hubungan)
Ha :  ≠ 0 (ada hubungan)
Artinya :
Ho = tidak ada hubungan antara Shift kerja perawat kepatuhan
perawat melaksanakan SOP pasien risiko jatuh.
Ha = ada hubungan antara Shift kerja perawat kepatuhan perawat
melaksanakan SOP pasien risiko jatuh.
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Hasil yang diperoleh dapat dilihat dari nilai p-value, yaitu jika pvalue

0,05, maka hipotesis diterima. Berarti ada hubungan yang

signifikan antara Shift kerja perawat kepatuhan perawat melaksanakan
SOP pasien risiko jatuh. Untuk memberikan penafsiran terhadap
koefisiensi korelasi dapat berpedoman pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.3. Pedoman Pemberian Interpretasi Koefisien Korelasi
Interval Koefisien
0,00 – 0,19
0,20 – 0,399
0, 40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 – 1,000

Tingkat Hubungan
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat kuat

Sugiyono, (2014).

I.

Etika penelitian

Menurut Hidayat (2010) dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti perlu
membawa rekomendasi dari institusinya untuk pihak lain dengan cara mengajukan
permohonan izin kepada institusi atau lembaga tempat penelitian yang dituju oleh
peneliti. Setelah mendapat persetujuan, peneliti dapat melaukan penelitian dengan
menekankan pada masalah etika yang meliputi, etika dalam sebuah peneltian:
1.

Informed consent
Informed consent diberikan sebelum melakukan penelitian, informed
consent ini berupa lembar persetujuan untuk menjadi responden. Pemberian
informed consent ini bertujuan agar subjek mengerti maksud dan tujuan
penelitian dan mengetahuinya dampaknya. Jika subjek bersedia, maka mereka
harus menandatangani persetujuan, jika responden tidak bersedia maka
peneliti harus menghormati keputusan tersebut.
Peneliti memberikan lembar persetujuan ini kepada responden yang akan
di teliti yang memenuhi kriteria sampel, bila responden setuju, maka lembar
persetujuan tersebut ditandatangani responden.

2.

Anonymity
Anonymoity berarti tidak perlu mencantumkan nama pada lembar
pengumpulan data (kuesioner). Peneliti harus menuliskan kode pada lembar
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pengumpulan data tersebut yaitu kode nama responden dan kode ruangan.
Peneliti menjelaskan kepada responden ketika mengambil data nama
responden hanya dicantumkan dengan inisialnya saja.
3.

Kerahasiaan (Confidentiality)
Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh
peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan dalam hasil
penelitian. Peneliti memberitahu kepada responden ketika hasil observasi
didapat dari responden, kemudian hasil tersebut akan dirahasiakan dari orang
lain.

J.
1.

Pelaksanaan penelitian

Persiapan penelitian
Tahap ini dilakukan untuk mempersiapkan penelitian yaitu mulai dari
pengajuan judul sampai dengan pengurusan surat ijin penelitian. Tahap-tahap
yang ditempuh dalam penelitian ini adalah:
a.

Menentukan topik permasalahan yang akan diteliti dan mempersempit
minat penelitian yang dianggap menarik, didapatkan dengan cara
mengumpulkan studi pustaka yang didapat dari buku-buku, jurnal ilmiah,
dan penelitian.

b.

Mengembangkan topik permasalahan dan mengumpulkan permasalahan
fakta terkait topik yang akan diteliti

c.

Mengembangkan atau menambah studi pustaka dan membaca penelitian
terkait.

d.

Mengurus surat ijin untuk melakukan studi pendahuluan di RSUD Wates
Kulon Progo yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2017.

e.

Mengadakan Studi pendahuluan di ruang rawat inap Anggrek dan
Bougenvil RSUD Wates Kulon Progo.

f.

Peneliti melakukan studi pendahuluan pada tanggal 16 Februari 2017 di
RSUD Wates Kulon Progo di bangsal rawat inap Anggrek dan Bougenvil
dengan metode wawancara dan observasi. Metode pengumpulan dengan
dua cara, yaitu data primer dengan wawancara tentang pelaksanaan
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keselamatan pasien. Data sekunder diperoleh dari data rumah sakit yaitu
data pasien jatuh.
g.

Menyusun proposal penelitian
1) Bab I yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan,
manfaat, keaslian penelitian
2) Bab II yang berisi tentang tinjauan pustaka yang bersumber dari
buku, jurnal dan internet, kerangka teori, kerangka konsep dan
hipotesis.
3) Bab III yang berisi mengenai metodologi penelitian.

h.

Mempresentasikan proposal penelitian

i.

Memperbaiki proposal penelitian

j.

Mengurus surat ijin penelitian dari Universitas Jenderal Achmad Yani
Yogyakarta yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu (DPMPT) Wates Untuk melakukan penelitian sesuai
dengan proposal penelitian yang telah dipresentasikan.

2.

Tahap pelaksaan
Tahap pelaksanaan penelitian langkah-langkah pengambilan data sebagai
berikut:
a.

Meminta kesedian perawat menjadi responden dan memberikan informed
consent.

b.

Pengambilan data dengan observasi
Observasi dilakukan peneliti dan oleh asisten peneliti yang
memenuhi kriteria sebanyak 1 orang, dengan latar belakang pendidikan
sederajat dengan peneliti dan bersedia menjadi asisten peneliti mengikuti
kesepakatan dalam penelitian, yang sebelum persepsinya sudah
disamakan dengan peneliti.
Penyamaan persepsi antara peneliti dengan asisten peneliti dilakukan
dengan cara peneliti memberikan penjelasan tentang garis besar
penelitian yang dilakukan sampai prosedur pengambilan data yang benar.
Untuk memperdalam pemahaman sekaligus untuk mengetahui tingkat
kesamaan persepsi antara peneliti dilakukan melalui diskusi dua arah dan
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peneliti mendampingi asisten peneliti untuk hari pertama pengambilan
data. Setelah persepsi peneliti sama dengan asisten peneliti maka
pengumpulan data dimulai.
3.

Pembuatan laporan
Tahap ini dimulai dari pengolahan data dan diakhiri dengan tahap-tahap
persiapan yang ditempuh dalam penelitian yaitu:
a.

Mengumpulkan laporan akhir meliputi BAB IV yang berisi tentang hasil
penelitian, pembahasan dan keterbatasan penelitian. BAB V berisi
tentang kesimpulan dan saran

b.

Penyajian hasil penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL DAN PEMBAHASAN

A.
1.

Hasil

Gambaran Umum Lokasi Penelitian
RSUD Wates terletak di Jalan Tentara Pelajar Km. 1 No. 5 Wates
Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan
pada tanggal 26 Februari 1983 Oleh dr. Suwardjono Suryaningrat, pertama
kali didirikan bertipe rumah sakit tipe D dan menurut Surat Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor 491/SK/V/1994 tentang Peningkatan kelas
Rumah Sakit Umum Daerah Wates milik Pemda TK II Kulon Progo menjadi
kelas C, serta menurut Surat keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:
720/Menkes/SK/VI/2010 tentang peningkatan kelas Rumah Sakit Umum
Daerah Wates Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai
RSUD Kelas B Non Pendidikan pada tanggal 15 Juni 2010. Untuk akreditasi
KARS RSUD Wates memperoleh akreditasi Paripurna per tanggal 18
Agustus 2012.
Visi Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kulon Progo adalah menjadi
rumah sakit pendidikan dan pusat rujukan yang unggul dalam pelayanan.
Misi Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kulon Progo adalah:
a.

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan paripurna yang
profesional berorientasi pada kepuasan pelanggan;

b.

Mengembangkan manajemen rumah sakit yang efektif;

c.

Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman dan harmonis

d.

Meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

e.

Melindungi dan meningkatkan kesejahteraan karyawan;

f.

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan.
(Profil RSUD Wates Kulon Progo, 2015).
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Pelayanan RSUD Wates terdiri dari layanan rawat inap dan rawat jalan,
layanan rawat inap memiliki fasilitas bangsal rawat inap diantaranya ruang
inap dewasa, anak, ruang bersalin. Ruang rawat inap dewasa terdiri dari
bangsal Edelweis, Anggrek, Bougenville, Wijaya Kusuma untuk ruang rawat
inap anak yang terdiri satu bangsal dengan jumlah bed sebanyak 19 yaitu
ruang Cempaka, serta ruang bersalin yaitu ruang kenanga dengan jumlah bed
sebanyak 19.
Edelweis merupakan ruang rawat inap dewasa kelas III memiliki bed
sebanyak 25 buah, Anggrek merupakan ruang ruang rawat inap bagi pasien
Pre Operasi dan Post Operasi mempunyai bed sebanyak 20 buah, Serta
Wijaya Kusuma merupakan ruang perawatan bagi pasien syaraf dan Stroke
mempunyai bed sebanyak 4 bed, Intensive Care Unit untuk pasien kritis
mempunyai 6 bed. Bougenville perawatan bagi pasien penyakit dalam
memiliki 14 bed.
Dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan di bangsal Bougenvile
dan Anggrek di RSUD Wates dikarenakan bangsal tersebut menurut peneliti
bangsal dewasa merupakan bangsal yang perlu perhatian terkait tingkat risiko
jatuh karena penyakit yang diderita pasien. Sehingga perawat yang bertugas
juga harus memperhatikan dengan melakukan semua SOP pasien risiko jatuh
2.

Analisis hasil penelitian
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dibangsal post operasi dan
bangsal penyakit dalam RSUD Wates dengan jumlah sampel 28 orang.
Gambaran tentang karakteristik subjek penelitian dalam bentuk distribusi
frekuensi berdasarkan variabel dalam penelitian.
a.

Analisis Univariat
Analisis univariat bertujuan untuk mendiskripsikan karakteristik
dari subjek penelitian sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi
informasi yang berguna. Karakteristik responden, shift kerja, kepatuhan
terhadap SOP pada penelitian ini disajikan dalam tabel.

27

1) Karakteristik Responden
Penelitian ini dilakukan di RSUD Wates Kulon Progo dengan
jumlah responden 28 perawat. Dalam penelitian ini responden
diambil adalah perawat bangsal Dewasa. Berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan karakteristik responden, dapat dideskrpsikan
sebagai berikut:
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Perawat
No
1

2

3

Karakteristik Responden
Umur
<30 tahun
30 sampai 45 tahun
>45 tahun
Total
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Total
Pendidikan
D3 Keperawatan
S1 Keperawatan Ners
Total

Frekuensi

Persentase %

12
15
1
28

42,9
53,6
3,6
100,0

9
19
28

32,1
67,9
100,0

27
1
28

96,4
3,6
100,0

Sumber: Data Primer, 2018
Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa umur responden
sebagian besar antara 30-45 tahun (53,6%), jenis kelamin responden
sebagian besar adalah perempuan (67,9%). Sedangkan untuk tingkat
pendidikan hanya terdapat satu perawat dengan tingkat pendidikan
S1 Keperawatan Ners.
2) Shift kerja perawat
Shift kerja perawat yang berada di bangsal dewasa RSUD
Wates dengan persentase sebesar 46,4% melakukan shift pagi dan
hanya 25% perawat yang melakukan shift malam. Distribusi
Frekuensi shift kerja perawat dapat dilihat dalam tabel 4.2:
Tabel 4.2 Shift Kerja perawat
Shift Kerja
Pagi
Siang
Malam
Total

Sumber: Data Primer, 2018

Frekuensi
13
8
7
28

Persentase %
46,4
28,6
25,0
100,0
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3.

Kepatuhan Perawat terhadap SOP
Kepatuhan perawat terhadap SOP pasien risiko jatuh dapat
dilihat di tabel 4.3 sebagai berikut:
Tabel 4.3 Kepatuhan Perawat yang Patuh Terhadap SOP Pasien
Risiko Jatuh di Bangsal Dewasa RSUD Wates (n=28)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pernyataan
Petugas mengucap salam
Petugas mengatur pencahayaan
Petugas mengorientasikan kamar pasien
Petugas mengatur tinggi rendahnya
tempat tidur
Petugas menutup privasi pasien
Petugas mengkaji risiko jatuh
Petugas mengkategorikan risiko
Petugas memasang tanda risiko jatuh
Petugas memantau efek obat tertentu

Frekuensi
27
17
23
14

Persentase %
96,4
60,7
82,1
50

17
27
26
18
12

60,7
96,4
92,9
64,3
42,9

Sumber: Data Primer 2018.
Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa sebanyak 96,4%
perawat telah melaksanakan SOP pasien risiko jatuh untuk item
mengucap salam dan mengkaji risiko jatuh. Tingkat kepatuhan SOP
pasien risiko jatuh paling rendah pada pernyataan nomor 9 yaitu
memantau efek obat tertentu 42,9%. Pemasangan tanda risiko jatuh
juga belum dilakukan secara maksimal terbukti hanya 64,3%
perawat melakukannya.
b.

Analisis Bivariat
Hubungan Shift Kerja Perawat Dengan Kepatuhan Perawat
Melaksanakan SOP Pasien Risiko Jatuh Dibangsal Dewasa RSUD Wates
dengan menggunakan uji korelasi Spearman Rank.
Tabel 4.4 Hubungan Shift kerja perawat dengan kepatuhan perawat
melaksanakan SOP pasien Risiko Jatuh dibangsal dewasa RSUD Wates
Shift kerja

Kepatuhan

Correlation Coefficient
Sig. (2 tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2 tailed)
N

Shift Kerja
1.000
28
.424
.025
28

Kepatuhan
.424
.025
28
1.000
28

Sumber: Data Primer, 2018
Berdasarkan tabel 4.4 dari hasil korelasi sederhana antara shift
kerja dan SOP pasien risiko jatuh didapatkan p-value sebesar 0,025
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dengan keeratan hubungan sebesar 0,424. Hal ini menunjukkan bahwa
ada hubungan yang sedang antara shift kerja dan kepatuhan SOP pasien
risiko jatuh dengan arah hubungan positif.

B.
1.

Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif
a.

Shift kerja perawat
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui gambaran Shift
kerja perawat di RSUD Wates paling banyak yaitu pada shift kerja pagi
sebanyak 13 perawat (46,4%). Shift pagi di RSUD Wates dimulai dari
pukul 07.30 sampai pukul 14.00 dengan lama kerja 6,5 jam, untuk shift
siang dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 20.00 dengan lama kerja 6
jam, dan untuk shift malam dimulai dari pukul 20.00 sampai dengan
pukul 07.30 dengan lama kerja 11,5 jam.
Dalam penelitian ini perawat paling banyak bertugas pada shift
pagi, hal tersebut dikarenakan peneliti melakukan pengambilan data pada
shift pagi. Di RSUD Wates shift pagi hanya membutuhkan lama waktu
kerja selama 6,5 jam. Pada shift siang perawat hanya dilakukan selama 6
jam dan lebih sedikit perawat yang jaga dibanding dengan shift pagi, hal
tersebut dikarenakan tindakan keperawatan dan tenaga kesehatan lain
sudah berkurang dibandingan pada shift pagi. Sedangkan pada shift
malam membutuhkan waktu kerja yang lama yaitu 11,5 jam
dibandingkan shift pagi dan siang dengan jumlah perawat yang lebih
sedikit dibandingkan shift pagi dan shift siang. Untuk proporsional
jumlah perawat pershiftnya untuk shift pagi lebih banyak yaitu sebanyak
8 orang dikarenakan kegiatan pada shift pagi lebih banyak dibandingkan
shift siang dan malam yang masing-masing jumlah perawatnya antara 3-4
orang dikarenakan pada shift pagi terdapat kegiatan perawatan luka,
visite dokter.
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b. SOP Pasien Risiko Jatuh
SOP pasien risiko jatuh di bangsal dewasa RSUD Wates terdiri dari
sembilan pernyataan yang wajib dipatuhi oleh perawat dalam melakukan
asuhan keperawatan kepada pasien. Dari hasil penelitian didapatkan hasil
sebagian besar perawat patuh melakukan tindakan pada pernyataan satu
yaitu mengucapkan salam dan pernyataan enam yaitu mengkaji risiko
jatuh yaitu 27 orang (96,4%). Sedangkan SOP yang tidak dipatuhi oleh
perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien risiko jatuh
adalah pada pernyataan sembilan memantau efek obat tertentu yaitu 16
orang (57,1%).
Kepatuhan perawat dalam melakukan SOP Pasien Risiko Jatuh di
Bangsal Dewasa RSUD Wates dalam penelitian ini dapat dipengaruhi
oleh tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Sebanyak 96,4% responden
berpendidikan minimal D3 Keperawatan, hal ini sudah sesuai dengan
standar pendidikan sebagai seorang perawat. Hal ini ditunjang oleh
penelitian dari Oktaviani (2015) bahwa, semakin tinggi pendidikan
seseorang maka perilaku seseorang itu akan semakin baik, oleh sebab itu
perawat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki
tingkat pengetahuan yang baik. Dalam penelitian tersebut dijelaskan
bahwa pengetahuan yang baik cenderung lebih baik dalam melakukan
SOP lebih baik dibandingkan dengan perawat

yang memiliki

pengetahuan rendah. Didapatkan pula dalam penelitian sebagian besar
responden memiliki tingkat pendidikan D3 Keperawatan sebanyak 27
orang (96,4%). Retnaningsih (2016) mengatakan, pendidikan D3
Keperawatan merupakan standar pendidikan penerimaan tenaga kerja
perawat di Indonesia. Nurningsih (2012) menambahkan, tingkat
pendidikan yang cukup akan memberikan kontribusi terhadap praktik
keperawatan sehingga memengaruhi dasar pemikiran dalam melakukan
tindakan sesuai dengan SOP yang berlaku.
Penelitian ini selain tingkat pendidikan, jenis kelamin juga
memengaruhi terhadap tingkat kepatuhan perawat dalam melakukan SOP
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Pasien Risiko Jatuh. Dalam penelitian Ulfa (2016) tentang Pengaruh
Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Kepatuhan Perawat Dalam
Melaksanakan Standar Prosedur Operasional Pemasangan Kateter di
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II mengatakan
bahwa jenis kelamin wanita lebih cenderung menitikberatkan pada
pelaksanaan tugas dengan baik dan hubungan kerja yang harmonis,
sehingga wanita akan lebih patuh terhadap peraturan yang ada
dibandingkan dengan pria. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rizal
(2017) tentang Hubungan Tingkat Pendidikan Perawat Instalasi Gawat
Darurat Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Standar Prosedur Operasional
Penerimaan Pasien Baru Di RSUD AM Parikesit Tenggarong bahwa
seorang perempuan identik bersifat keibuan yang secara fisiologis
maupun psikis lebih pada emosional dan kepekaan yang dapat lebih sabar
dan tlaten

dalam melakukan tindakan keperawatan kepada pasien

termasuk mematuhi peraturan yang ada.
Sedangkan untuk point yang tidak dilakukan perawat paling banyak
pada point empat dan sembilan. Point empat yaitu petugas mengatur
tinggi rendahnya tempat tidur sebanyak 14 orang yang patuh
melakukannya, hal tersebut dikarenakan tinggi tempat tidur dari lantai
sudah rendah sehingga perawat sudah tidak mengatur tinggi rendahnya.
Sedangkan pada point sembilan yaitu petugas memantau efek obat
tertentu hanya dilakukan oleh 12 orang dari 28 perawat yang ada. Hal
tersebut dikarenakan jenis obat yang diberikan memiliki efek yang
membahayakan kepada pasien hingga menimbulkan risiko jatuh untuk
obat yang berpengaruh adalah antipsikotik seperti: Chlorpomazine,
Flupenazine, serta Haloperidol. Dan obat antikonvulsan seperti:
Diazepam, Gabapentin, Alparazolam.
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2.

Analisis Statistik Bivariat
Hubungan shift kerja perawat dengan kepatuhan melaksanakan SOP
Pasien Risiko Jatuh
Berdasarkan hasil Uji Spearman Rank diketahui tingkat signifikansi Pvalue sebesar 0,025 dengan tingkat korelasi sedang (r – 0,424). Sehingga,
dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara shift kerja dengan kepatuhan
perawat melaksanakan SOP pasien risiko jatuh di RSUD Wates dengan arah
hubungan positif. Dapat disimpulkan bahwa responden yang bekerja pada
shift pagi cenderung akan kurang mematuhi dalam melaksanakan SOP pasien
Jatuh. Dalam penelitian Irawan (2017) diketahui terdapat perbedaan kinerja
perawat ditinjau dari shift kerja, bahwa rata-rata shift pagi memiliki angka
kinerja yang lebih tinggi dari shift malam. Hal tersebut dikarenakan pada shift
pagi perawat memiliki waktu cukup untuk beristirahat pada malam hari,
sedangkan pada shift malam kondisi fisik sudah lelah sehingga konsentrasi
kerja perawat tidak maksimal. Kinerja dalam penelitian tersebut diartikan
sebagai mengukur tingkat keberhasilan seseorang dalam melakukan aktivitas
sesuai wewenang dan tanggung jawab yang diberikan yang diukur melalui
kualitas kerja, penelitian tersebut melihat kualitas kerja seseorang dari segi
ketelitian. Hasil tersebut tidak mendukung dengan hasil penilitian ini, hal ini
dimungkinkan observasi dilakukan lebih banyak dilakukan pada shift pagi
dibandingkan shift yang lainnya, sehingga proporsi antara ketiga shift tidak
seimbang.
Hal ini juga tidak sejalan dengan penelitian Supomo (2014) diketahui
bahwa kinerja merupakan hasil yang berkaitan dengan produktivitas dan
efektifitas, responden yang bekerja pada shift pagi lebih baik dibandingkan
dengan kinerja responden yang bekerja pada shift malam. Mereka yang
bekerja pada malam hari menjelang subuh, biasanya merasa amat mengantuk,
sehingga kemampuan untuk monitoring sangat sulit. Menurunnya kinerja
shift malam dapat berdampak pada efek fisiologi dan psikososial. Untuk efek
fisiologis antara lain menurunnya kualitas tidur siang yang tidak efektif,
menurunnya kualitas kerja, mengantuk. Sedangkan efek psikososial
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menurunnya kinerja dapat mengakibatkan kemampuan mental menurun
sehingga berpengaruh terhadap pekerjaan seperti kualitas dan kepatuhan saat
bekerja. Tingkat kepatuhan dalam shift pagi ini bisa dikarenakan banyak
faktor dikarenakan mereka banyak pekerjaan serta kekurangan jumlah
pekerja. Sayangnya peneliti belum mendapati jurnal yang sependapat.
Penelitian sejalan dengan Mudayana (2016) diketahui bahwa beban shift kerja
yang diterima dapat memengaruhi kinerja seseorang dalam memberikan
pelayanan kesehatan di suatu rumah sakit.

C.
1.

Keterbatasan Penelitian

Observasi perilaku seseorang idealnya dilakukan selama tiga kali pengamatan
namun keterbatasan waktu peneliti hanya melakukakannya satu kali.

2.

Sampel yang diambil oleh peneliti hanya sebagian kecil dari keseluruhan
bangsal dirumah sakit.

3.

Pengambilan data disesuaikan dengan kondisi peneliti sehingga data yang
didapatkan hasil penelitian shift pagi lebih banyak dibandingkan shift yang
lainnya.

D.

Hambatan Penelitian

1.

Jarak tempat penelitian terlalu jauh dari tempat tinggal peneliti.

2.

Dikarenakan tempat penelitian terbagi dua tempat sehingga peneliti susah
membaginya.

BAB V PENUTUP
PENUTUP

A.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di ruang rawat inap RSUD Wates
tahun 2018 dapat disimpulkan:
1.

Ada hubungan shift kerja dan Standart Operasional Prosedure (SOP) pasien
risiko jatuh di bangsal dewasa RSUD Wates dengan P- value = 0,025.

2.

Shift kerja perawat di bangsal dewasa RSUD Wates didominasi dengan shift
kerja pagi dengan persentase 46,4% .

3.

Sebesar 96,4% perawat mampu melaksanakan SOP Pasien jatuh dalam hal
“petugas mengucap salam” dan “petugas mengkaji risiko jatuh.

4.

Tingkat keeratan hubungan antara shift kerja dan SOP pasien risiko jatuh di
bangsal dewasa RSUD Wates adalah sedang (r = 0,424) karena dalam rentang
0,40 – 0,599.

B.

Saran

Saran yang peneliti ajukan berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan
kesimpulan penelitian tentang kepatuhan perawat melaksanakan SOP pasien
risiko jatuh di bangsal dewasa RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo sebagai
berikut:
1.

Bagi Manajemen Rumah Sakit
Melakukan penambahan personil pershiftnya dan melakukan pelatihan SOP
Pasien Risiko Jatuh untuk meningkatkan kepatuhan perawat terhadap SOP.

2.

Bagi Kepala Ruang
Melakukan supervisi minimal 2 kali dalam sebulan untuk mengetahui SOP
berjalan dengan lancar.
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3.

Bagi Peneliti selanjutnya
Peneliti

dalam

penelitian

selanjutnya

dapat

mengobservasi

dan

mengintervensi SOP pasien risiko jatuh baik di ruang rawat inap, IGD,
maupun saat pentransferan pasien.
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LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN (INFORMED CONSENT) MENJADI RESPONDEN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

Umur

:

Jenis Kelamin :
Pendidikan

:

Setelah mendapat penjelasan oleh peneliti tentang penelitian Hubungan
Shift Kerja Perawat dengan Kepatuhan Perawat Melakukan Standart Operasional
Procedure (SOP) Pasien Risiko Jatuh di Bangsal Dewasa RSUD Wates, Maka
dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini,
tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Demikian surat pernyataan ini saya perbuat untuk dapat digunakan sebaikbaiknya.

Yogyakarta,

2018
Responden

(

)

LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN SOP PASIEN RISIKO JATUH
No

:

Nama

:

Usia

:

Jenis Kelamin :
Pendidikan

:

Lama Kerja

:

Ruangan

:

Bila dilakukan

di beri tanda centang pada kolom ya(√), apabila tidak

dilakukan di beri tanda centang (√) pada kolom tidak.

No

Pernyataan

Dilakukan
Ya

1

Petugas mengucapkan salam

2

Petugas mengatur pencahayaan

3

Petugas mengorientasikan kamar
pasien

4

Petugas mengatur tinggi rendahnya
tempat tidur

5

Petugas menutup privasi pasien

6

Petugas mengkaji risiko jatuh

7

Petugas mengkategori risiko

8

Petugas memasang tanda risiko
jatuh

9

Petugas

memantau

tertentu
Dilakukan

:1

Tidak dilakukan

:0

efek

obat

Tidak

N

Valid

Statistics
Usia Responden Pendidikan
Responden
28
28
0
0

Valid
Missing

< 30 tahun
30 sampai 45 tahun
45 tahun
Total

usia responden
Frequency Percent

Valid Percent

12
15
1
28

42.9
53.6
3.6
100.0

42.9
53.6
3.6
100.0

pendidikan responden
Frequency Percent
Valid Percent

Valid

D3 Keperawatan
S1 keperawtan
Total

27
1
28

96.4
3.6
100.0

96.4
3.6
100.0

jenis kelamin respoden
Frequency Percent
Valid Percent

Valid

Valid

laki-laki
Perempuan
Total

pagi
siang
malam
Total

9
19
28

32.1
67.9
100.0

32.1
67.9
100.0

Frequency

shift kerja
Percent
Valid Percent

13
8
7
28

46.4
28.6
25.0
100.0

46.4
28.6
25.0
100.0

POINT_1
Frequency
Percent

Valid

tidak dilakukkan
dilakukkan
Total

1
27
28

3.6
96.4
100.0

Cumulative
Percent
42.9
96.4
100.0

Cumulative
Percent
96.4
100.0

Cumulative
Percent
32.1
100.0

Cumulative
Percent
46.4
75.0
100.0

Valid
Percent
3.6
96.4
100.0

Cumulative
Percent
3.6
100.0

POINT_2
Frequency
Percent

Valid

tidak dilakukkan
dilakukkan
Total

11
17
28

39.3
60.7
100.0

POINT_3
Frequency
Percent

Valid

tidak dilakukkan
dilakukkan
Total

5
23
28

17.9
82.1
100.0

POINT_4
Frequency
Percent

Valid

tidak dilakukkan
dilakukkan
Total

14
14
28

50.0
50.0
100.0

POINT_5
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Percent

Valid

tidak dilakukkan
Dilakukkan
Total

11
17
28

39.3
60.7
100.0

POINT_6
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Percent

Valid

tidak dilakukkan
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Total

1
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28

3.6
96.4
100.0

POINT_7
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Percent

Valid

tidak dilakukkan
Dilakukkan
Total

2
26
28

7.1
92.9
100.0

Valid
Percent
39.3
60.7
100.0

Cumulative
Percent
39.3
100.0

Valid
Percent
17.9
82.1
100.0

Cumulative
Percent
17.9
100.0

Valid
Percent
50.0
50.0
100.0

Cumulative
Percent
50.0
100.0

Valid
Percent
39.3
60.7
100.0

Cumulative
Percent
39.3
100.0

Valid
Percent
3.6
96.4
100.0

Cumulative
Percent
3.6
100.0

Valid
Percent
7.1
92.9
100.0

Cumulative
Percent
7.1
100.0

POINT_8
Frequency
Percent

Valid
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Dilakukkan
Total

10
18
28

35.7
64.3
100.0

POINT_9
Frequency
Percent

Valid

Tidak dilakukkan
Dilakukkan
Total

16
12
28

57.1
42.9
100.0

Valid
Percent
35.7
64.3
100.0

Cumulative
Percent
35.7
100.0

Valid
Percent
57.1
42.9
100.0

Cumulative
Percent
57.1
100.0

Correlations
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Spearman's rho
Correlation Coefficient
kepatuhan
Sig. (2-tailed)
N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
shift kerja

shift kerja kepatuhan
1.000
.424*
.
.025
28
28
.424*
1.000
.025
.
28
28

