
i 
 

SKRIPSI 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KINERJA PERAW AT 

DALAM PELAKSANAAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT  

INAP PRIVATE CARE CENTER RSUP DR WAHIDIN SUDIROHUSO DO 

MAKASSAR  

 
 

Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu 
Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 

 
 

 
 

 

OLEH: : 
 

NURHAYATI MUHIDDIN 

C 12111723 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  

UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 

2013 
  



ii 
 

  



iii 
 

  



iv 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Nurhayati Muhiddin 

NIM : C 12111723 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar 

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau 

pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa 

sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya 

bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi yang seberat-

beratnya atas perbuatan tidak terpuji tersebut. 

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan sama 

sekali. 

 

Makassar, 25 Februari 2013 

 Yang membuat pernyataan 

 

Nurhayati Muhiddin 



v 
 

KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini 

dengan judul “Faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR 

Wahidin Sudirohusodo Makassar”. 

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menyadari bahwa itu tak lepas dari 

bantuan berbagai pihak, baik secara moril maupun secara materil. Olehnya itu, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak. Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Hasanuddin. 

2. Bapak Prof. dr. Budu, Ph.D.,SpM(K),M.MedEd selaku wakil dekan bidang 

akademik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. 

3. Ibu Dr. Hj. Werna Nontji,S.Kp.,M.Kep. selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. 

4. Ibu Dr. Ariyanti Saleh, S.Kp, M.Kesselaku pembimbing I dan Ibu Andi Masyitha 

Irwan, S.Kep.,Ns, MN selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing 

peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. 

5. Ibu Arnis Puspitha, S.Kep.,Ns.,M.Kes. selaku penguji 1danIbu Waode Nurisnah, 

S.Kep.,Ns.,M.Kep. selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan 

yang bersifat membangun untuk penyempurnaan penulisan.  



vi 
 

6. DirekturRumah Sakit Umum Pusat DR Wahidin Sudirohusodo Makassar yang telah 

memberi izin untuk meneliti di Rumah Sakit Umum Pusat DR Wahidin 

Sudirohusodo Makassar.   

7. Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Keperawatan Unhas yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaian pendidikan di  Program Studi Ilmu Keperawatan. 

8. Rekan-rekan Ners B angkatan 2011 yang telah banyak memberi bantuan dan 

dukungan dalam penyusunan skripsi ini.  

9. Seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan  baik materil maupun moril bagi 

penulis selama mengikuti pendidikan.  

10. Semua pihak yang telah membantu dalam rangka penyelesaian skripsi ini, baik 

secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, untuk  itu kritik 

dan saran yang sifatnya membangun sangat penyusun harapkan dari pembaca yang 

budiman untuk penyempurnaan penulisan selanjutnya. Di samping itu penyusun juga 

berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dan bagi nusa dan bangsa. 

Wassalam. 

     Makassar, 25 Februari 2013 

 

        Peneliti 



vii 
 

ABSTRAK 
 

Nurhayati,M, “Faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat dalam 
pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR 
Wahidin Sudirohusodo Makassar” dibimbing oleh Aryanti Saleh dan Andi Masyita 
Irwan(xiii + 98 halaman + 4 tabel + 5 lampiran) 
 
Latar Belakang: Keberhasilan dari pelayanan kesehatan, khususnya keperawatan sangat 
ditentukan oleh kinerja perawat . Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kinerja perawat 
dalam memberikan asuhan keperawatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – 
faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di 
Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian survey analitik dengan pendekatan 
cross sectional study.Jumlah responden dalam penelitan ini adalah 50 responden, kemudian 
hasilnya diuji dengan cara Chi-Square  dengan tingkat kemaknaan α = 0,05.  
 
Hasil:  Tidak ada hubungan  pendidikan perawat dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan 
asuhan keperawatan (p=0,474), tidak ada hubungan antara masa  kerja perawat dengan kinerja 
perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan (p=0,345), ada hubungan antara beban kerja 
perawat dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan (p=0,042), ada 
hubungan antara insentif dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan 
(p=0,016), ada hubungan antara suasana kerja dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan 
asuhan keperawatan (p=0,005), ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja 
perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan (p=0,023). 
 
Kesimpulan:  Ada hubungan beban kerja, insentif, suasana kerja, dan gaya kepemimpinan 
dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private 
Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar dan faktor yang paling berhubungan 
adalah beban kerja. 
 
Kata Kunci  : beban kerja, insentif, suasana kerja, gaya kepemimpinan, kinerja, perawat. 
Kepustakaan :   32 (2004-2012) 
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ABSTRACT 
 
Nurhayati,M, “Factors related to nursing perform in  implementation of  nursing care in 
Private Care Center In-Ward Dr.Wahidin Sudirohusodo Hospital Makassar”guided by 
Ariyanti Saleh dan Andi Masyita Irwan (xii+98 halaman+4 tabel+5 lampiran) 
 
Background: successful of health care service, especially in nursing determined by nursing 
performance. There are some factors that influencing nursing performance to do nursing care. 
This research aimed to know factors related to the nursing performance in doing nursing care in 
Private care center In-ward Dr.Wahidin Sudirohusodo Hospital Makassar. 
 
Method: this research using Analitical Survey in its design withcross sectional study approach. 
The number of participant in this research is 50 participants, then the result tested by Chi-
square with level of significant is α=0,05. 
 
Result:No relation between nursing education level with nursing performance in doing nursing 
care (p=0,345), there is a relation between working load with nursing performance in doing 
nursing care (0,042), there is a relation between incentive with nursing performance in doing 
nursing care (p=0,016), there is relation between working environtment with nursing 
performance in doing nursing care (p=0,005), there is a relation between leadership manner 
with nursing performance in doing nursing care (p=0,023) 
 
Conclusion: there’s relation between work load, incentive, working environtment, and 
leadership manner to nursing performance in doing nursing care I Private Care Center In-ward 
and the most related is work load. So that there’s an expectation to the hospital to mind nursing 
work load, incentive, and working environtment to improve nursing performance in doing 
nursing care. 
 
Key Words: work load, incentive, working environtment, leadership manner, performance, 

nursing 
Literature: 32 (2004-2012) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rumah Sakit mempunyai fungsi sebagai organisasi pelayanan kesehatan. 

Salah satunya adalah memberikan pelayanan keperawatan. Hal ini ditopang oleh 

kenyataan bahwa 40%-70% pelayanan di rumah sakit merupakan pelayanan 

keperawatan (Gillies, 1994). Kebijakan penempatan tenaga medis dan para medis 

lebih diprioritaskan untuk mendukung upaya pengembangan pelayanan 

kesehatan (Muninjaya, 2004).  

Rumah sakit merupakan salah satu mata rantai dalam pemberian 

pelayanan kesehatan serta suatu organisasi dengan sistem terbuka dan selalu 

berinteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai suatu keseimbangan yang 

dinamis mempunyai fungsi utama melayani masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan kesehatan (Situmorang, 2005). Keberhasilan dari pelayanan kesehatan, 

khususnya keperawatan sangat ditentukan oleh kinerja perawat. Kinerja adalah 

penampilan hasil karya personal baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu 

organisasi (Ilyas, 2001). 

Penilaian kinerja merupakan proses kontrol dimana kinerja pegawai 

dievaluasi berdasarkan standar-standar tertentu (Nursalam, 2007). Evaluasi 

terhadap kinerja perawat dapat dilakukan dengan menilai berbagai hal yang 

berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan perawat, yaitu kualitas pekerjaan 

yang diselesaikan, kuantitas pekerjaan, tanggung jawab dalam melaksanakan 
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pekerjaan, dan inisiatif serta ketetapan dalam bekerja. Oleh karena itu, evaluasi 

terhadap kinerja perawat perlu dan harus selalu dilaksanakan melalui suatu 

sistem yang terstandar sehingga hasil dari evaluasi lebih objektif (Arwani & 

Supriyatno, 2006). 

Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kinerja perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan yaitu antara lain tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja, beban kerja, pelatihan, tersedianya fasilitas dan kerjasama tim 

kesehatan lainnya. Dalam menilai kualitas pelayanan keperawatan kepada pasien, 

digunakan standar praktik keperawatan yang merupakan pedoman bagi perawat 

dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Standar praktik keperawatan telah 

dijabarkan oleh PPNI yang mengacu dalam tahapan proses keperawatan yang 

meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, 

evaluasi, dan dokumentasimerupakan hal yang sangat mendasar yang harus 

dimiliki oleh seorang tenaga perawat professional (Nursalam, 2007). 

Penelitian yanng dilakukan oleh Faizin dan Winarsih (2008) menemukan 

bahwa  ada hubungan pendidikan dan lama  kerja  perawat terhadap kinerja  

perawat di Rumah Sakit Umum Pandan Arang Kabupaten Boyolali 

Data kepegawaian yang diperoleh dari bagian Ruang Rawat Inap Private 

Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar untuk tahun 2012 ini 

tercatat 64 perawat  yang aktif dengan kemampuan dan pengetahuan serta 

tingkat pendidikan dan pengalaman yang berbeda. Ke-64 tenaga perawat tersebut 

17 orang diantaranya dengan latar belakang pendidikan Sarjana Keperawatan, 3 
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orang diantaranya dengan latar belakang pendidikan  DIV Keperawatan, 43 orang 

diantaranya dengan tingkat pendidikan Diploma III, dan 1 orang diantaranya 

dengan tingkat pendidikan SPK. 

Adapun data tentang BOR (Bed Occupancy Rate) di Ruang Rawat Inap 

Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar yaitu presentase 

pemakaian tempat tidur di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR 

Wahidin Sudirohusodo Makassar sebanyak 25 tempat tidur di lantai 2 dan 35 

tempat tidur di lantai 3 dengan data BOR dari bulan Januari sampai Mei tahun 

2012 di lantai 2 yaitu;  Januari : 98,32%, Februari : 97,52%, dan Maret : 97,81%,. 

Jadi, data BOR untuk tahun 2012 di Ruang Rawat Inap Private Care Center dapat 

dikatakan di atas rata-rata, karena rata rata presentasi BOR per bulannya sesuai 

dengan nilai Standar Nasional untuk Asuhan Kesehatan Rumah Sakit di Indonesia 

yaitu 75-85% (Muninjaya, 2004). Kondisi ini mungkin terjadi karena kepuasan 

pasien terhadap pelayanan yang diberikan dimana kepuasan tersebut bisa muncul 

karena kinerja perawat cukup optimal dalam memberikan pelayanan.   

Namun di sisi lain, berdasarkan laporan dan hasil pengamatan yang telah 

dilakukan  pada bagian rawat inap Private Care Center RSUP DR Wahidin 

Sudirohusodo Makassar, menunjukkan bahwa penerapan asuhan keperawatan 

belum berjalan maksimal, dimana masih seringnya ditemukan lembar status 

asuhan keperawatan yang masih kosong, dan tidak jarang ditemukan lembar 

asuhan keperawatan terisi setelah pasiennya sudah keluar dari rumah sakit. 

Alasan yang sering kali dikemukakan oleh perawat adalah karena beban kerja 



xvi 
 

yang tinggi dan mereka dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima pada 

pasien.  Hal inilah yang mendasari sehingga penulis tertarik untuk meneliti 

tentang “Faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP 

DR Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

Rumah Sakit mempunyai fungsi sebagai organisasi pelayanan kesehatan. 

Salah satunya adalah memberikan pelayanan keperawatan. Keberhasilan dari 

pelayanan kesehatan, khususnya keperawatan sangat ditentukan oleh kinerja 

perawat. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kinerja perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan yaitu antara lain tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja, beban kerja, pelatihan, tersedianya fasilitas dan kerjasama tim 

kesehatan lainnya. Hasil observasi di Ruang PCC didapatkan bahwa penerapan 

Asuhan Keperawatan belum berjalan maksimal, dimana masih seringnya 

ditemukan lembar status asuhan keperawatan yang masih kosong, dan tidak 

jarang ditemukan lembar asuhan keperawatan terisi setelah pasiennya sudah 

keluar dari rumah sakit sehingga penulis merumuskan masalah dengan 

pernyataan penelitian sebagai berikut :“Faktor-faktor  apakah yang berhubungan 

dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang Rawat 

Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar?” 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center 

RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya hubungan tingkat pendidikan perawat dengan kinerja 

perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap 

Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

b. Diketahuinya hubungan pengalaman kerja perawat dengan kinerja perawat 

dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private 

Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

c. Diketahuinya hubungan beban kerja perawat dengan kinerja perawat 

dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private 

Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

d. Diketahuinya hubungan insentif dengan kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care 

Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar 

e. Diketahuinya hubungan suasana kerja dengan kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care 

Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar 
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f. Diketahuinya hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja perawat 

dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private 

Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar 

g. Diketahuinya faktor yang paling berhubungan dengan kinerja perawat 

dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private 

Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar  

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Meningkatkan pengetahuan dalam bidang ilmu keperawatan dasar dan 

wawasan dalam penerapan proses asuhan keperawatan yang profesional. 

2. Praktisi 

a. Bagi Profesi 

Menjadi bahan masukan dalam menambah pengetahuan ilmu 

keperawatan terutama mengenai faktor yang berhubungan kinerja 

perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. 

b. Bagi Instansi Terkait 

Hasil penelitian ini dapat memberi gambaran atau informasi bagi instansi 

rumah sakit tentang faktor yang berhubungandengan kinerja perawat 

dalam pelaksanaan asuhan keperawatan yang akhirnya dapat 

meningkatkan produktivitas asuhan keperawatan pada khususnya dan 

rumah sakit pada umumnya. 

 

c. Bagi Pasien/Perawat 
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Dapat diperoleh suatu pelayanan yang lebih komprehensif dan profesional 

untuk memberikan kepuasan kepada konsumen kesehatan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Kinerja Perawat 

1. Pengertian Kinerja  

Kinerja adalah penampilan hasil karya personal baik kualitas maupun 

kuantitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat berupa penampilan individu 

dan kelompok. Jadi, kinerja merupakan hasil karya individu atau kelompok dan 

tidak terbatas hanya kepada keseluruhan jajaran yang ada dalam suatu 

organisasi (Ilyas, 2001). 

Notoadmodjo (2009) mendefinisikan kinerja adalah apa yang dapat 

dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari batasan-

batasan yang ada dapat dirumuskan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang 

dapat ditampilkan atau penampilan kerja seorang karyawan. Dengan dimikian 

kinerja seorang karyawan dapat diukur dari hasil kerja, hasil tugas, atau hasil 

kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Kinerja berasal dari kata job 

performance atau actual performance (Prestasi kerja atau prestasi 

sesunguhnya yang dicapai oleh seseorang) dan kinerja (prestasi kerja) adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kwantitas yang dicapai seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat 

dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan 
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kontribusi pada ekonomi. Deskripsi kinerja menyangkut tiga komponen 

penting, yaitu tujuan, ukuran dan penilaian. Tujuan ini akan memberikan arah 

dan mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan 

organisasi terhadap setiap personil. Untuk itu kualitatif dan kuantitatif standar 

kinerja untuk setiap tugas dan jabatan personil memegang peranan penting 

(Wijono, 2009). 

Aspek ketiga dari definisi kinerja adalah penilaian. Penilaian kinerja 

secara umum yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan kinerja setiap 

personil. Tindakan ini akan membuat personil senantiasa berorientasi terhadap 

tujuan ukuran operasional dan penilaian regular mempunyai peranan penting 

dalam merawat dan meningkatkan motivasi personil (Ilyas, 2001). 

Penilaian kinerja merupakan alat yang paling dapat dipercaya oleh 

manajer perawat dalam mengontrol sumber daya manusia dan produktivitas 

(Swansburg, 1987), dikutip dalam Nursalam, (2007). Proses penilaian kinerja 

dapat digunakan secara efektif dalam mengarahkan perilaku pegawai, dalam 

rangka menghasilkan jasa keperawatan dalam kualitas dan volume tinggi. 

Dalam suatu organisasi/tim kerja, apabila hasil yang dicapai lebih besar dari 

target yang ditetapkan, maka aktivitas tersebut menunjukkan peningkatan 

kinerja. 

Kinerja mengandung dua komponen penting yaitu:  

a. Kompetensi berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasikan tingkat kinerjanya 
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b. Produktivitas adalah kompetensi tersebut di atas dapat diterjemahkan 

kedalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil 

kinerja (outcome) (Ilyas, 2003). 

2. Teori kinerja 

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja personal, 

dilakukan kajian terhadap teori kinerja. Secara teori ada tiga kelompok 

variabel yang mempengaruhi perilaku dan kinerja yaitu : Variabel individu, 

variabel organisasi, dan variabel psikologis. Ketiga kelompok variabel 

tersebut mempengaruhi perilaku kerja yang pada akhirnya berpengaruh 

teradap kinerja personal. Perilaku yang berhubungan dengan kinerja 

adalah yang berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan yang harus 

diselesaikan untuk mencapai sasaran atau suatu jabatan atau tugas 

(Gibson, 2006). 

Gibson (2006) menyampaikan model teori kinerja dan melakukan 

analisis terhadap sejumlah variabel yang mempengaruhi perilaku dan 

kinerja adalah individu, perilaku, psikologi dan organisasi. Variabel individu 

terdiri dari kemampuan dan ketrampilan, latar belakang, dan demografi. 

Kemampuan dan ketrampilan merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi kinerja individu. Variabel demografis mempunyai efek 

tidak langsung pada perilaku dan kinerja individu, Variabel psikologis 

terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Variabel 

banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, pengalaman kerja 
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sebelumnya. Variabel psikologis seperti sikap, kepribadian, dan belajar 

merupakan hal yang kompleks, sulit diukur dan sukar mencapai 

kesepakatan tentang pengertian dari variabel tersebut, karena seorang 

individu masuk dan bergabung dengan organisasi kerja pada usia, etnis, 

latar belakang budaya dan keterampilan yang berbeda satu dengan 

lainnya.  

3. Komponen Kinerja 

Komponen kinerja menurut Ilyas (2003) meliputi : 

a. Jumlah kegiatan  

Kegiatan adalah sejumlah tugas yang diberikan kepada  

seseorang sesuai dengan kemampuannya. Selain itu kegiatan terdiri dari 

banyaknya aktivitas penting meliputi bagaimana tindakan keperawatan 

langsung, kegiatan keperawatan tidak langsung dan kegiatan perawat 

secara efektif dan efisien untuk sejumlah pasien. 

Menurut Gillies (1994), kegiatan perawat pelaksana profesional 

meliputi : 

1) Perawatan langsung  

Secara umum ada dua cara pengukuran kegiatan perawatan 

langsung yaitu melaporkan sendiri oleh perawat yang memberikan 

perawatan dan pengamatan pemberi perawatan oleh pengamat 

terlatih. Dari kedua metode tersebut, melaporkan sendiri mungkin 
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merupakan yang mudah karena data dapat dikumpulkan oleh anggota 

staf  keperawatan tetap dan diberikan kepada manager perawat. 

2) Perawatan tidak langsung 

Perawatan tidak langsung termasuk seperti perencanaan 

perawatan, perhimpunan peralatan dan perbekalan, membicarakannya 

dengan anggota tim perawatan kesehatan,penulisan dan pembacaan 

catatn kesehatan, pelaporan kondisi pasien kepada rekan kerja dan 

menyusun sesuai rencana bagi perawatan pasien pulang, 

3) Pengajaran kesehatan  

 Ukuran terakhir yang dibutuhkan untuk menghitung kebutuhan 

perawatan harian bagi masing – masing kategori pasien adalah waktu 

yang diluangkan dalam pengajaran kesehatan. Kebanyakan beberapa 

pasien memerlukan arahan mengenai tingkat aktifitas, pengobatan 

perlakuan, tindak lanjut medis dan keperawatan, serta dukungan unit 

kerja masyarakat. 

b. Kerjasama  

Kerjasama merupakan kemampuan mental seorang personal 

untuk dapat bekerjasama dengan orang lain dalam meyelesaikan tugas 

yang telah ditentukan (Ilyas, 2002). 

Ciri – ciri kerja sama antara lain: 
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1) Dapat menyesuaikan pendapat diri dengan pendapat orang lain secara 

cepat, karena dilandasi keyakinan bahwa pendapat orang lain itu yang 

benar. 

2) Selalu menghargai pendapat orang lain dan tidak mau memaksakan 

pendapatnya sendiri. 

3) Bersedia mempertimbangkan dan menerima pendapat orang lain. 

4) Mampu bekerjasama dengan orang lain sesuai waktu dan bidang tugas 

yang ditetapkan. 

5) Berusaha mengetahui bidang orang lain yang berkaitan erat dengan 

fungsinya 

c. Kedisiplinan 

Kedisplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati 

semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku (Fathoni, 2006). 

Kedisiplinan dapat diartikan bilamana karyawan datang dan pulang tepat 

waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi 

semua peraturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku (Fathoni, 

2006). 

Kedisiplinan harus ditegakan dalam suatu organisasi perusahaan, 

karena tanpa dukungan displin karyawan yang baik, maka sulit perusahaan 

untuk mewujudkan tujuannya. Dengan demikian disiplin merupakan alat 

yang dapat dijadikan sebagai pengendali diri dan dapat dijadikan salah satu 

indikator yang berhubungan dengan kinerja perawat pelaksana (Fathoni, 

2006).  
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d. Tanggung jawab 

Tanggung jawab adalah perilaku dan sikap untuk melakukan 

tugas sesuai dengan harapan yang telah diberikan atasan. Menurut Ilyas 

(2001) bahwa tanggung jawab merupakan kesanggupan seorang personal 

dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, 

tepat waktu serta berani mengambil resiko untuk keputusan yang dibuat 

atau tindakan yang dilakukan sesuai tanggung jawab dalam melakukan 

tindakan dan memperlihatkan ciri-ciri yang diusulkan Ilyas sebagai berikut : 

1) Dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu 

2) Berada ditempat tugas dalam semua keadaan bagaimanapun 

3) Mengutmakan kepentingan dinas dari kepentingan diri dan golongan 

4) Tidak berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang 

lain 

5) Berani memikul resiko dari keputusan yang dibuatnya 

e. Perilaku caring 

Perilaku caring adalah tindakan yang diarahkan untuk 

membimbing, mendukung individu lain/kelompok dengan nyata atau 

antisipasi kebutuhan untuk meningkatkan kondisi kehidupan manusia 

(Dwidiyanti, 2007). 

Caring merupakan pertukaran nilai-nilai yang dinilai sesoarang 

dan motivasi untuk melakukan sesuatu, memberikan perhatian pada orang 

lain dengan hadir pada kondisi yang sangat diperlukan atau menemui 
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sesorang yang sedang merasakan penderitaan mental dan duka serta tidak 

berdaya (Watson, 1979 dikutip dalam Potter, 2009). 

4. Penilaian Kinerja Perawat 

 Penilaian kinerja merupakan alat yang paling dapat dipercaya oleh 

manager perawat dalam mengontrol sumber daya manusia dan 

produktivitasnya (Swanburg, 1987 dikutip dalam Nursalam, 2007). 

Penilaian kinerja merupakan proses kontrol dimana kinerja pegawai di 

evaluasi berdasarkan standar-standar tertentu. Penilaian kinerja telah lama 

disusun sebagai alat manajemen kunci untuk mengevaluasi produktivitas kerja. 

Penilaian kinerja mewujudkan filosofi menang-kalah yang merusak individu 

secara psikologi dan meracuni hubungan yang sehat. Namun filosofi menang-

kalah menekankan kerjasama,partisipasi, dan kepemimpinan yang 

mengarahkan pada perbaikan kontinu terhadap kualitas (Swanburg, 1987 

dikutip dalam Nursalam, 2007). 

5. Tujuan penilaian Kinerja Perawat 

 Suatu ukuran pengawasan, yang digunakan manajer perawat guna 

mencapai hasil organisasi adalah sistem penilaian pelaksanaan kerja perawat. 

Melalui evaluasi reguler dari setiap pelaksanaan kerja pegawai, manager harus 

dapat mencapai beberapa tujuan. Hal ini berguna untuk membantu kepuasan 

perawat dan untuk memperbaiki pelaksanaan kerja mereka, memberitahu 

perawat bahwa kerja mereka kurang memuaskan, serta mempromosikan 

jabatan dan kenaikan gaji, mengenal pegawai yang memenuhi syarat 
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penugasan khusus, memperbaiki komunikasi antara atasan dan bawahan, serta 

menentukan pelatihan dasar untuk pelatihan karyawan yang memerlukan 

bimbingan khusus (Nursalam, 2007). 

Tujuan penilaian kinerja menurut Subekti (2008), yaitu : 

a. Meningkatkan prestasi kerja staf, baik secara individu maupun dalam 

kelompok setinggi-tingginya. Peningkatan prestasi kerja perorangan pada 

gilirannya akan mendorong kinerja staf. 

b. Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan meningkatkan 

hasil kerja melalui prestasi pribadi. 

c. Memberikan kesempatan kepada staf untuk menyempaikan perasaannya 

tentang pekerjaan, sehingga terbuka jalur komunikasi dua arah antara 

pimpinan dan staf. 

6. Indikator Kinerja 

 Indikator kinerja atau perfomance indikator kadang dipergunakan 

secara bergantian dengan ukuran kinerja (performance measure), tetapi 

banyak pula yang membedakannnya. Terdapat tujuh indikator, dua 

diantaranya yang paling penting yaitu tujuan dan motif. Namun, kinerja 

memerlukan adanya dukungan sarana, kompetensi, peluang, standar, dan 

umpan balik (Wibowo, 2007). 

Kriteria kinerja harus : 1) dapat diukur melalui pengamatan perilaku 

pekerjaan; 2) terdefenisi secara jelas; 3) berhubungan dengan pekerjaan. 

(Swanburg, 2000). 
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7. Prinsip-Prinsip Penilaian Kinerja 

Hal penting dalam proses penilaian kinerja adalah adanya data atau 

informasi sebagai titik tolak untuk melihat kecenderungan peningkatan kinerja 

(Ilyas, 2003) Berikut adalah prinsip-prinsip penilaian kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan: 

a. Lakukan pengukuran kinerja ketika tim (perawat) perlu mengambil 

tindakan koreksi dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. 

b. Lakukan pengukuran pada saat pelaksanaan asuhan keperawatan untuk 

menilai prestasi regular (perawat). 

c. Lakukan pengukuran terhadap faktor-faktor yang sedang berlangsung, 

seperti asuhan keperawatan, penyuluhan kesehatan, motivasi kerja, dan 

penyelesaian konflik. 

d. Evaluasi dan efisienkan waktu dan hindari pengulangan pengukuran 

dengan menggunakan data yang tersedia, seperti survei persepsi pasien 

terhadap pelayanan rumah sakit, informasi layanan asuhan keperawatan, 

atau data respons konsumen tentang perilaku perawat. 

8. Manfaat  yang dapat dicapai dalam penilaian kerja 

Dalam Nursalam (2007) manfaat penilaian kerja dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan dapat dijabarkan menjadi enam, yaitu:  
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a. Meningkatkan prestasi kerja staf, baik secara individu atau kelompok, 

dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk memenuhi 

kebutuhan aktualisasi diri dalam kerangka pencapaian tujuan pelayanan 

asuhan keperawatan di rumah sakit. 

b. Peningkatan yang terjadi pada prestasi staf secara perorangan pada 

gilirannya akan mempengaruhi atau mendorong SDM secara 

keseluruhannya. 

c. Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan 

meningkatkan hasil karya dan prestasi, dengan cara memberikan umpan 

balik kepada mereka tentang prestasinya. 

d. Membantu rumah sakit untuk dapat menyusun program pengembangan 

dan pelatihan staf yang lebih tepat guna. Sehingga rumah sakit akan 

mempunyai tenaga yang cakap dan terampil untuk pengembangan 

pelayanan asuhan keperawatan dimasa depan. 

e. Menyediakan alat dan sarana untuk membandingkan prestasi kerja dengan 

meningkatkan gaji atau sistem imbalan yang baik. 

f. Memberikan kesempatan kepada pegawai atau staf untuk mengeluarkan 

perasaannya tentang pekerjaannya, atau hal lain yang ada kaitannya 

melalui jalur komunikasi dan dialog, sehingga dapat mempererat hubungan 

antara atasan dan bawahan. 

9. Proses Kegiatan Penilaian Kerja 
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Penilaian prestasi kerja merupakan suatu pemikiran sistematis atas 

individu karyawan mengenai prestasinya dalam pekerjaan dan potensinya 

untuk pengembangan (Dale S, Beach, 1970 dalam Nursalam, 2007a). 

Proses kegiatan penilaian kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan meliputi : 

a. Merumuskan tanggung jawab dan tugas yang harus dicapai oleh staf 

keperawatan yang telah disepakati oleh atasannya, sehingga langkah 

perumusan tersebut dapat memberikan kontribusi berupa hasil. 

b. Menyepakati sasaran kerja dalam bentuk hasil yang harus dicapai oleh 

perawat untuk kurun waktu tertentu, dengan penempatan standar 

prestasi dan tolak ukur yang telah ditetapkan. 

c. Melakukan monitoring, koreksi, dan memberikan kesempatan serta 

bantuan yang diperlukan oleh perawatnya. 

d. Menilai prestasi kerja perawat, dengan cara membandingkan prestasi yang 

dicapai dengan standar atau tolak ukur yang telah ditetapkan. 

e. Memberikan umpan balik kepada perawat yang dinilai. 

B. Tinjauan Tentang Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kinerja 

Perawat  

1. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan tidak lepas dari proses belajar, kadang bahan pengajaran 

disamakan dengan pendidikan. Kedua pengertian tersebut memang identik, 

karena proses belajar berada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 
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Dengan kata lain, pendidikan dilihat secara makro sedangkan pengajaran 

(proses belajar) dilihat secara mikro. 

Belajar adalah suatu usaha untuk menguasai segala sesuatu yang 

berguna untuk hidup (Notoatmodjo, 2007). Sedangkan pengertian pendidikan 

menurut Sulistiyono (2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

prestasi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian  

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak dan budi mulia serta keterampilan yang 

diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pengertian pendidikan juga merupakan serangkaian upaya yang 

ditujukan untuk mempengaruhi orang lain, mulai dari individu, kelompok, 

keluarga dan masyarakat (Setiawati & Dermawan, 2008). 

Dari uraian beberapa definisi di atas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa seseorang diharapkan mempunyai pendidikan/ 

keterampilan yang cukup, khususnya dalam hal pendidikan keperawatan agar 

menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam kaitannya 

dengan pelaksanaan asuhan keperawatan. 

Bertolak dari pendidikan keperawatan sebagai profesi dan mengingat 

tuntutan masyarakat dan bagian dari pembangunan kesehatan, maka 

keperawatan secara terus menerus mengembangkan keilmuannya melalui 

proses pendidikan formal yang dikembangkan untuk meyakinkan konsistensi 

dari tingkat pendidikan dalam institusi. 
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Adapun tingkat-tingkat pendidikan formal dalam keperawatan yang 

dimaksud  (Nursalam, 2007) adalah : 

a. SPK; Sesuai pengertian keperawatan sebagai profesi, lulusan sekolah ini 

diklasifikasikan sebagai perawat vokasional. Perawat vokasional adalah 

seorang yang berijazah perawat dengan jenjang pendidikan menengah 

yang diakui oleh pemerintah dan diberi tugas oleh pejabat yang 

berwenang. 

b. DIII keperawatan atau AKPER yang sudah melembaga yang menghasilkan 

perawat profesional pemula dan landasan keprofesionalan yang kokoh. 

Lulusan ini diharapkan mampu melaksanakan asuhan keperawatan 

profesional dengan berpedoman pada standar asuhan keperawatan dan 

dengan etika keperawatan sebagai tuntunan. 

c. S 1 keperawatan yang dilanjutkan dengan program Ners sebagai program 

profesi akan menghasilkan perawat profesional penuh. Lulusan ini mampu 

melakukan analisis fenomena klinik keperawatan secara lebih mendalam 

dengan landasan keilmuan yang kokoh. Lulusan ini juga mempunyai 

kemampuan dasar melakukan riset keperawatan sederhana terutama riset 

yang berorientasi kepada klien dalam upaya meningkatkan mutu asuhan 

keperawatan.  

d. S 2 keperawatan: Master of Arts (MA) dibidang keperawatan, Master in 

Nursing (MN), atau Master Science in Nursing (MSN)) (Potter&Perry, 2005). 

Tingkat pendidikan ini memberikan kesempatan untuk : 
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1) Mendapatkan pengetahuan  tingkat lanjut tentang ilmu dan kemanusiaan 

untuk mendukung peran dan praktik keperawatan lanjutan 

2) Memperluas pengetahuan tentang teori keperawatan sebagai dasar 

praktik keperawatan lanjutan 

3) Mengembangkan keahlian dalam bidang spesialis tertentu dari praktik 

keperawatan klinik 

4) Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sehubungan dengan peran 

fungsi yang spesifik dari keperawatan 

5) Mendapatkan kemampuan dasar dalam melaksanakan penelitian 

6) Merencanakan dan menciptakan perubahan dalam sistem asuhan 

kesehatan dan dalam praktik dan pemberian asuhan kesehatan 

7) Mengembangkan dan mengimplementasikan lebih lanjut strategi 

kepemimpinan untuk mencapai peningkatan manajemen perawatan 

kesehatan 

8) Aktif terlibat dalam hubungan kolaborasi dengan staf lainnya untuk 

meningkatkan perawatan kesehatan 

Latar belakang pendidikan seseorang sangat  berpengaruh pada 

kinerjanya dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, karena semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tuntutan kinerjanya 

dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit.  

Penelitian yanng dilakukan oleh Faizin dan Winarsih (2008) menemukan 

bahwa ada hubungan tingkat pendidikan perawat terhadap kinerja perawat di 

Rumah  Sakit  Umum  Pandan  Arang Kabupaten  Boyolali (p = 0,002). 
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Adapun kompetensi dari perawat dalam pelaksanaan pada asuhan 

keperawatan pada setiap jenjang meliputi (AIPNI, 2012): 

a. Perawat Ahli Madya 

1) Melakukan pengukuran tanda-tanda vital  

2) Melakukan tindakan kegawatdaruratan dalam rangka penyelamatan jiwa 

3) Melakukan tindakan keperawatan dalam upaya mempertahankan 

kelancaran jalan nafas 

4) Melakukan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan 

oksigen*** 

5) Melakukan asuhan keperawatan dengan masalah tuberculosis 

6) Melakukan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan sirkulasi 

darah*** 

7) Melakukan asuhan keperawatan dalam upaya mempertahankan suhu 

tubuh 

8) Melakukan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan cairan dan 

elektrolit*** 

9) Melakukan pemberian obat secara aman dan tepat sesuai intruksi yang 

berwenang*** 

10) Melakukan asuhan keperawatan dalam pemberian darah secara aman*** 

11) Melakukan asuhan keperawatan terapi intravena sesuai intruksi yang 

berwenang*** 
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12) Melakukan asuhan keperawatan dalam upaya pemeliharaaan akses 

insersi kateter periferal dan sentral*** 

13) Melakukan asuhan keperawatan dengan masalah kardiovaskular*** 

14) Melakukan asuhan keperawatan dengan masalah syok*** 

15) Melakukan pemantauan parameter hemodinamik kepada Klien yang 

terpasang monitoring invasif hemodinamik*** 

16) Melakukan asuhan keperawatan dengan masalah edema serebral*** 

17) Melakukan asuhan keperawatan dengan masalah tekanan intra 

kranial*** 

18) Melakukan asuhan keperawatan dengan masalah metabolik*** 

19) Melakukan asuhan keperawatan dengan masalah hipoglikemi dan 

hiperglikemi*** 

20) Melakukan asuhan keperawatan dengan masalah kanker*** 

21) Melakukan asuhan keperawatan dengan masalah persepsi, sensori, visual 

dan auditori*** 

22) Melakukan asuhan keperawatan perioperatif*** 

23) Melakukan kesiapan tempat tidur sesuai dengan kebutuhan 

perawatan*** 

24) Melakukan asuhan keperawatan pre, intra dan post anastesi*** 

25) Melakukan asuhan keperawatan dengan masalah reaksi anafilaksis*** 

26) Melakukan asuhan keperawatan dalam upaya mengatasi masalah 

nyeri*** 



xxxvii 
 

27) Melakukan asuhan keperawatan dalam upaya mempertahankan keutuhan 

(Integritas) kulit*** 

28) Melakukan asuhan keperawatan luka*** 

29) Melakukan asuhan keperawatan dengan masalah konstipasi*** 

30) Melakukan asuhan keperawatan dengan masalah diare*** 

31) Melakukan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi per 

oral 

32) Melakukan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi 

enteral*** 

33) Melakukan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi 

urin 

34) Melakukan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi 

fekal 

35) Melakukan asuhan keperawatan dalam pemenuhan mobilisasi 

36) Melakukan asuhan keperawatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

istirahat dan tidur 

37) Melakukan asuhan keperawatan dengan masalah stress*** 

38) Melakukan asuhan keperawatan pencegahan terhadap kekerasan*** 

39) Melakukan asuhan keperawatan pencegahan bunuh diri*** 

40) Melakukan asuhan keperawatan upaya peningkatan konsep diri*** 

41) Melakukan asuhan keperawatan untuk menstimulasi pertumbuhan dan 

perkembangan bayi dan anak*** 
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42) Melakukan asuhan keperawatan dengan masalah kesehatan bayi dan 

balita*** 

43) Melakukan asuhan keperawatan maternitas dan kesehatan perempuan*** 

44) Melakukan asuhan keperawatan dengan masalah kesehatan imun*** 

45) Melakukan asuhan keperawatan dengan masalah HIV/AIDS*** 

46) Melakukan asuhan keperawatan dengan prinsip keselamatan Klien*** 

47) Melakukan upaya pencegahan yang mengancam kondisi keselamatan 

dan keamanan melalui langkah-langkah precautions/kewaspadaan yang 

tepat** 

48) Melakukan program pengendalian infeksi nosokomial*** 

49) Melakukan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan 

kebersihan lingkungan klien dan peralatan*** 

50) Melakukan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan 

kebersihan diri 

51) Melakukan asuhan keperawatan untuk mempersiapkan klien dalam 

prosedur diagnostik dan penatalaksanaannya*** 

52) Melakukan asuhan keperawatan dengan menggunakan teknologi 

informasi secara efektif dan tepat 

53) Melakukan asuhan keperawatan dengan masalah dimensia*** 

54) Melakukan tindakan keperawatan komplementer*** 

55) Melakukan asuhan keperawatan dengan memberdayakan potensi klien 

dan lingkungan (terapi modalitas keperawatan)*** 
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56) Melakukan asuhan keperawatan pada masalah sosial, kultural dan 

spiritual*** 

57) Melakukan penerimaan klien baru untuk memfasilitasi kesinambungan 

pelayanan/asuhan*** 

58) Melakukan asuhan keperawatan dengan masalah kebutuhan khusus*** 

59) Melakukan asuhan keperawatan pada kelompok khusus (kesehatan 

sekolah, kesehatan kerja, lansia, lembaga pemasyarakatan, dll)*** 

60) Melakukan masalah kesehatan di fasilitas pelayanan/asuhan keperawatan 

(home care, nursing home/residental health care), fasilitas 

pelayanan/asuhan kesehatan bergerak*** 

61) Melakukan asuhan keperawatan dalam menghadapi proses berduka*** 

62) Melakukan asuhan keperawatan menjelang dan sesudah kematian*** 

63) Melakukan pendidikan kesehatan sesuai kebutuhan*** 

64) Melakukan asuhan keperawatan melalui upaya promosi dan prevensi 

(primer, sekunder dan tersier)*** 

65) Melakukan surveillance untuk kepentingan asuhan keperawatan*** 

66) Melakukan imunisasi sesuai program pemerintah*** 

67) Melakukan penggunaan alat kontrasepsi sesuai program pemerintah*** 

b. Ners  

1) Mengelola pemeriksaan tanda-tanda vital  

2) Melakukan tindakan kegawatdaruratan dalam rangka penyelamatan jiwa  

3) Mengelola asuhan keperawatan dalam upaya mempertahankan 

kelancaran jalan napas 
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4) Mengelola asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan oksigen  

5) Mengelola asuhan keperawatan dengan masalah tuberkolosis  

6) Mengelola asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan sirkulasi 

darah 

7) Mengelola asuhan keperawatan dalam upaya mempertahankan suhu 

tubuh 

8) Mengelola asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan cairan dan 

elektrolit 

9) Melakukan kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian obat secara 

aman dan tepat. 

10) Mengelola asuhan keperawatan dalam pemberian transfusi darah secara 

aman 

11) Mengelola asuhan keperawatan terapi Intravena melalui kolaborasi tim 

medis dalam menentukan jenis terapinya 

12) Mengelola asuhan keperawatan dalam upaya pemeliharaan akses insersi 

kateter periferal dan sentral  

13) Mengelola asuhan keperawatan dengan masalah kardiovaskular  

14) Mengelola asuhan keperawatan masalah syok  

15) Melakukan pemantauan parameter hemodinamik kepada Klien yang 

terpasang monitoring invasif hemodinamik  

16) Mengelola asuhan keperawatan dengan masalah edema serebral 

17) Mengelola asuhan keperawatan dengan masalah tekanan intra cranial 

18) Mengelola asuhan keperawatan dengan masalah kesehatan metabolik  
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19) Mengelola asuhan keperawatan dengan masalah hiperglikemi dan 

hipoglikemi 

20) Mengelola asuhan keperawatan dengan masalah kanker  

21) Mengelola asuhan keperawatan dengan masalah persepsi, sensori, visual 

dan auditori 

22) Mengelola asuhan keperawatan perioperatif  

23) Mengelola kesiapan tempat tidur sesuai dengan kebutuhan perawatan  

24) Mengelola asuhan keperawatan pre, intra dan post anastesi 

25) Mengelola asuhan keperawatan dengan masalah reaksi anafilaksis  

26) Mengelola asuhan keperawatan dalam upaya mengatasi masalah nyeri 

27) Mengelola asuhan keperawatan dalam upaya mempertahankan keutuhan 

(Integritas) kulit 

28) Mengelola asuhan keperawatan luka 

29) Mengelola asuhan keperawatan dengan masalah konstipasi 

30) Mengelola asuhan keperawatan dengan masalah diare  

31) Mengelola asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi per 

oral 

32) Mengelola asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi 

enteral 

33) Mengelola asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi 

urin 

34) Mengelola asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi 

fekal 
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35) Mengelola asuhan keperawatan dalam pemenuhan mobilisasi 

36) Mengelola asuhan keperawatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

istirahat dan tidur 

37) Mengelola asuhan keperawatan dengan masalah stress 

38) Mengelola asuhan keperawatan pencegahan terhadap kekerasan  

39) Mengelola asuhan keperawatan pencegahan bunuh diri  

40) Mengelola asuhan keperawatan upaya peningkatan konsep diri 

41) Melakukan asuhan keperawatan untuk menstimulasi pertumbuhan dan 

perkembangan bayi dan anak  

42) Mengelola asuhan keperawatan dengan masalah kesehatan bayi dan 

balita  

43) Mengelola asuhan keperawatan maternitas dan kesehatan perempuan  

44) Mengelola asuhan keperawatan dengan masalah kesehatan imun  

45) Mengelola asuhan keperawatan dengan masalah HIV/AIDS 

46) Mengelola asuhan keperawatan dengan prinsip keselamatan Klien 

47) Mengelola upaya pencegahan yang mengancam kondisi keselamatan dan 

keamanan melalui langkah-langkah precautions/kewaspadaan yang tepat. 

48) Mengelola program pengendalian infeksi nosokomial 

49) Mengelola asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan kebersihan 

lingkungan klien dan peralatan 

50) Mengelola asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan kebersihan 

diri 
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51) Mengelola asuhan keperawatan untuk mempersiapkan klien dalam 

prosedur diagnostik dan penatalaksanaannya  

52) Mengelola asuhan keperawatan dengan menggunakan teknologi 

informasi secara efektif dan tepat 

53) Mengelola asuhan keperawatan dengan masalah dimensia 

54) Mengelola tindakan keperawatan komplementer  

55) Mengelola asuhan keperawatan dengan memberdayakan potensi klien 

dan lingkungan (terapi modalitas keperawatan) 

56) Mengelola asuhan keperawatan pada masalah sosial, kultural dan 

spiritual  

57) Mengelola penerimaan klien baru untuk memfasilitasi kesinambungan 

pelayanan/asuhan  

58) Mengelola asuhan keperawatan dengan masalah kebutuhan khusus  

59) Mengelola asuhan keperawatan pada kelompok khusus (kesehatan 

sekolah, kesehatan kerja, lansia, lembaga pemasyarakatan, dll)  

60) Mengelola masalah kesehatan di fasilitas pelayanan/asuhan keperawatan 

(home care, nursing home/residental health care), fasilitas 

pelayanan/asuhan kesehatan bergerak  

61) Mengelola asuhan keperawatan dalam menghadapi proses berduka 

62) Mengelola asuhan keperawatan menjelang dan sesudah kematian 

63) Mengelola pendidikan kesehatan sesuai kebutuhan  

64) Mengelola asuhan keperawatan melalui upaya promosi dan prevensi 

(primer, sekunder dan tersier).  
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65) Mengelola surveillance untuk kepentingan asuhan keperawatan  

66) Melakukan imunisasi sesuai program pemerintah  

67) Melakukan penggunaan alat kontrasepsi sesuai program pemerintah 

Catatan:  

a. ***) dalam supervisi Ners. 

b. Kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut oleh perawat vokasi dan 

Ners harus mengacu pada kriteria unjuk kerja (KUK) dan penjejangan 

kompetensinya 

c. “Melakukan” dalam kompetensi dimaksud adalah tindakan keperawatan 

langsung dan tidak langsung yang diberikan kepada Klien. 

d. “Mengelola” melakukan asuhan keperawatan mandiri dengan menggunakan 

pendekatan  proses keperawatan, melakukan koordinasi interdisiplin serta 

menginisiasi proses perubahan/inovasi sehingga tercapai tujuan asuhan 

keperawatan yang bermutu. 

2. Masa Kerja 

Masa kerja adalah jangka waktu dimana seseorang sudah bekerja di 

suatu instansi, kantor atau organisasi yang dihitung sejak pertama kali ia 

bekerja. Masa kerja seseorang perlu diketahui karena masa kerja merupakan 

salah satu indikator tentang kecenderungan para pekerja dikaitkan dengan 

produktifitas kerja. Semakin lama seseorang bekerja, semakin tinggi pula 

produktifitas yang diharapkan darinya karena ia semakin berpengalaman dan 
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mempunyai keterampilan yang baik dalam menyelesaikan tugas yang 

dipercayakan kepadanya (Siagian, 2002). 

Lama masa kerja biasanya berkorelasi dengan pengalaman, masa kerja 

yang lama otomatis membuat pengalaman semakin bertambah. Seseorang 

harus belajar banyak dari pengalaman, tanpa proses ini, seseorang harus 

mempelajari kembali prosedur setiap kali akan melakukan sesuatu hal. 

Pengalaman adalah praktek yang mengarah pada perkembangan rutinitas yang 

membantu membangun kemampuan (Potter & Perry, 2005). Meskipun 

pengalaman adalah cara yang penting untuk mendapatkan pengetahuan, 

tetapi juga memiliki batas. Jika pengalaman menyebabkan seseorang 

mempelajari sesuatu dengan benar, maka orang tersebut dapat menggunakan 

pengetahuan yang tepat. 

Penelitian yanng dilakukan oleh Faizin dan Winarsih (2008) menemukan 

bahwa  ada hubungan  lama  kerja  perawat terhadap kinerja  perawat di 

Rumah Sakit Umum Pandan Arang Kabupaten Boyolali (p = 0,000). 

3. Beban Kerja 

Ketenagaan merupakan salah satu sumber daya yang membutuhkan 

masa persiapan yang terpanjang dibandingkan dengan sumber daya yang lain 

dan tergantung yang menyalurkan mobilisasi atau usaha-usaha untuk 

pemerataan pelayanan (Wandy, 2007).Dalam merencanakan kebutuhan suatu 

tenaga, yang perlu diperhatikan adalah beban kerja seseorang yang dapat 

dilihat berdasarkan tugas dan fungsinya.  
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Beban kerja adalah frekuensi kegiatan rata-rata dari masing-masing 

pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja itu sendiri erat kaitannya 

dengan produktifitas kerja dari seseorang (Ilyas, 2003), dimana dapat dilihat 

dari aspek-aspek seperti tugas-tugas yang dijalankan berdasarkan 

kemampuannya. Begitupun tugas tambahan yang dikerjakan, kapasitas kerja 

yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang dapat diperoleh, waktu kerja yang 

digunakan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan jam kerja yang berlangsung 

setiap hari, serta kelengkapan fasilitas yang dapat membantu dalam 

menyelesaikan kerjanya dengan baik. 

Selain itu, beban kerja yang berlebihan dapat juga mengganggu 

penampilan kerja dari seorang perawat yang akhirnya berdampak negatif pada 

kinerja perawat tersebut serta secara otomatis juga sangat mempengaruhi 

kualitas dan kuantitasnya. Sebagai contoh, pemberian tugas tambahan yang 

tidak sesuai dengan kemampuan perawat seperti : jumlah pasien yang harus 

dirawat, waktu kerja (Double Shift), dan lain-lain. 

Beban kerja yang dimiliki oleh seseorang dapat memberi pengaruh 

terhadap kemampuan kerja yang dilaksanakan, dimana hal ini berhubungan 

dengan maksimalisasi hasil kerja demi memberikan kepuasan dan kualitas dari 

pekerjaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Haryani (2011) menemukan 

bahwa ada hubungan beban kerja dengan kinerja perawat dalam kelengkapan 

pengisian dokumen asuhan keperawatan pasien rawat inap kelas III RSUD Kota 

Semarang (p=0,03). 
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4. Insentif 

Salah satu cara untuk dapat meningkatkan prestasi kerja dan kepuasan 

kerja adalah melalui pemberian imbalan. Imbalan dapat didefinisikan sebagai 

sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang 

telah mereka lakukan. Menurut Robbins (2005), pekerja biasa menginginkan 

imbalan yang sesuai dengan harapan mereka. Mereka cenderung akan merasa 

puas jika imbalan yang diberikan didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat 

kemampuan individu dan standar upah yang berlaku dilingkungan lain. 

Mengenai sistem imbalan tersebut  pekerja biasanya melihat imbalan sebagai 

pencerminan dari bagaimana manajemen menghargai sumbangan mereka 

dalam organisasi. Imbalan atau balas jasa yang diterima pekerja dibagi atas dua 

macam, yaitu imbalan yang bersifat finansial (sering disebut imbalan langsung), 

satu lagi adalah non finansial (sering disebut imbalan pelengkap atau imbalan 

tidak langsung) yang tidak secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja 

(Siagian, 2009). 

a. Imbalan finansial, yaitu sesuatu yang diterima oleh pekerja dalam bentuk 

seperti : 

1) Gaji, yaitu imbalan atau pembayaran tetap secara bulanan atau 

mingguan yang diberikan kepada pekerja. 

2) Insentif, yaitu imbalan yang diberikan dikaitkan dengan prestasi kerja 

seorang pekerja, biasanya diberikan untuk meningkatkan motivasi kerja 
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dan jumlahnya melebihi gaji dasar. Salah satu contoh insentif adalah 

pemberian bonus. 

3) Pengobatan, bagi pekerja yang sakit biasanya diberikan keringanan 

untuk biaya berobat sampai pekerja tersebut sembuh. 

b. Imbalan non finansial/ imbalan pelengkap, dimaksudkan untuk 

mempertahankan pekerja dalam jangka panjang yang terdiri dari : 

1) Pembayaran untuk waktu tidak bekerja (time-off benefit), ini meliputi: 

a) Penyediaan waktu istirahat seperti waktu makan dan ganti pakaian 

b) Absen dari pekerjaan karena sakit 

c) Liburan dan cuti 

d) Alasan lain seperti kecelakaan, sakit berkepanjangan dan lain-lain. 

2) Perlindungan ekonomis terhadap bahaya, yaitu pemberian pensiun dan 

asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan asuransi 

kecelakaan. 

3) Program pelayanan untuk pekerja, seperti program rekreasi, kafetaria 

dan lain-lain. 

5. Suasana kerja 

Robbins (2005), menyatakan bahwa bagi kebanyakan pekerja, tempat 

kerja juga nerupakan tempat untuk bersosialisasi sehingga sangat penting bagi 

mereka untuk memiliki rekan yang dapat mendukung serta bekerja sama 

dengan baik. Mendukung pernyataat tersebut, Luthans menekankan pula pada 

pengaruh atasan terhadap kepuasan kerja pekerja. Mereka biasanya 
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mengharapkan atasan yang turut memperhatikan kesejahteraan mereka, 

mereka memberikan bimbingan dan bantuan dalam pekerjaan, komunikatif, 

serta mau melibatkan diri dalam pekerjaan. Teori hubungan dalam organisasi 

yang dikemukakan Graicunas yang dikuti Malayu (1996) mengemukakan 

adanya tiga jenis hubungan dalam suatu organisasi. Tiga jenis hubungan 

tersebut adalah : 

a. Hubungan tunggal langsung (Direct single relationship) ialah hubungan 

langsung antara bawahan dan atasannya. 

b. Hubungan kelompok langsung (Direct group relationship) ialah hubungan 

langsung antara atasan dan para bawahannya. 

c. Hubungan silang (Cross relationship) ialah hubungan antar bawahan yang 

disaksikan oleh atasan. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan hubungan dengan atasan 

dan rekan sekerja antara lain : 

a. Cara berkomunikasi 

b. Mampu melakukan hubungan yang baik 

c. Kerjasama masing-masing individu 

d. Adanya sikap saling harga menghargai sesama individu 

e. Mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing 

6. Gaya Kepemimpinan 

Gaya dikembangkan kepemimpinan oleh seorang pemimpin 

dipengaruhi oleh tiga faktor (kekuatan) utama. Ketiganya akan menentukan 
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sejauh mana ia akan melakukan pengawasan terhadap kelompok yang 

dipimpin. Faktor kekuatan yang pertama bersumber dari dirinya sendiri 

sebagai pemimpin. Faktor kedua bersumber pada kelompok yang dipimpin, 

dan faktor ketiga tergantung pada situasi (Gibson, 2006). 

Kepemimpinan adalah proses untuk melakukan pengembangan secara 

langsung dengan melakukan koordinasi pada anggota kelompok serta memiliki 

karakteristik untuk dapat meningkatkan kesuksesan dan pengembangan dalam 

mencapai tujuan organisasi (Gibson, 2006). Kepemimpinan berarti melibatkan 

orang lain, yaitu bawahan atau karyawan yang akan dipimpin. Kepemimpinan 

juga melibatkan pembagian atau delegasi wewenang. Gaya kepemimpinan 

dibedakan menjadi dua gaya yaitu (Suhartati, 2005): 

c. Gaya kepemimpinan dengan orientasi tugas adalah pemimpin yang 

berorientasi mengarahkan dan mengawasi bawaan secara tertutup untuk 

menjamin bahwa tugas yang dilaksanakan sesuai dengan keinginan serta 

lebih memperhatikan pelaksanaan pekerjaan daripada pengembangan dan 

pertumbuhan karyawan. 

d. Gaya kepemimpinan oritentasi karyawan yaitu pimpinan yang berorientasi 

pada usaha untuk lebih memberikan motivasi serta mendorong para anggota 

untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, menciptakan suasana 

persahabatan serta hubungan saling mempercayai dan menghormati para 

anggota kelompok. 

Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada karyawan merupakan gaya 

kepemimpinan yang lebih efektif dibandingkan dengan gaya kepemimpinan 
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yang berorientasi pada produksi atau tugas. Pemimpin yang efektif mempunyai 

hubungan yang baik dengan bawahan, dan dalam pengambilan keputusan 

tergantung pada kelompok bukan pada individu. Pemimpin tersebut juga 

mendorong karyawan menentukan dan mencapai sasaran dan prestasi yang 

tinggi (Suhartati, 2005).  

Menurut  Lippits dan  K. White, dikutip dalam Suhartati (2005), ada tiga 

gaya kepemimpinan yaitu: otoriter, demokrasi dan liberal yang mulai 

dikembangkan di Universitas Iowa. 

a. Otoriter 

Gaya kepemimpinan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Wewenang 

mutlak berada pada pimpinan, keputusan selalu dibuat oleh pimpinan, 

kebijaksanaan selalu dibuat oleh pimpinan, komunikasi berlangsung satu 

arah dari pimpinan kepada bawahan, pengawasan terhadap sikap, tingkah 

laku, perbuatan atau kegiatan para bawahan dilakukan secara ketat, prakarsa 

harus selalu berasal dari pimpinan, tiada kesempatan bagi bawahan untuk 

memberikan saran, pertimbangan atau pendapat, tugas-tugas bawahan 

diberikan secara instruktif, lebih banyak kritik daripada pujian, pimpinan 

menuntut prestasi sempurna dari bawahan tanpa syarat, pimpinan menuntut 

kesetiaan tanpa syarat, cenderung adanya paksaan, ancaman dan hukuman, 

kasar dalam bertindak, kaku dalam bersikap, tanggung jawab keberhasilan 

organisasi hanya dipikul oleh pimpinan.   

b. Demokratis 

Kepemimpinan gaya demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang 
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lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan 

bersama antara pimpinan dan bawahan. Gaya kepemimpinan ini memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: wewenang pimpinan tidak mutlak, pimpinan 

bersedia melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan, keputusan 

dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan, kebijaksanaan dibuat 

bersama antara pimpinan dan bawahan, komunikasi berlangsung timbal-

balik, pengawasan dilakukan secara wajar, prakarsa dapat datang dari 

bawahan, banyak kesempatan dari bawahan untuk menyampaikan saran dan 

pertimbangan, tugas-tugas  kepada bawahan diberikan dengan lebih bersifat 

permintaan daripada instruktif, pujian dan kritik seimbang, pimpinan 

mendorong prestasi sempurna para bawahan dalam batas masing-masing, 

pimpinan meminta kesetiaan bawahan secara wajar, pimpinan 

memperhatikan perasaan dalam bersikap dan bertindak, terdapat suasana 

saling percaya, saling hormat menghormati dan saling menghargai, 

tanggung jawab keberhasilan organisasi ditanggung secara bersama-sama   

c. Liberal atau Laissez Faire 

Kepemimpinan gaya liberal atau Laissez Faire adalah kemampuan 

mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai 

tujuan dengan cara berbagai kegiatan yang dilakukan lebih banyak 

diserahkan kepada bawahan. Gaya kepemimpinan ini bercirikan sebagai 

beriku: pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan, 

keputusan lebih banyak dibuat oleh bawahan, kebijaksanaan lebih banyak 
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dibuat oleh bawahan, pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan 

oleh bawahan, hampir tiada pengawasan terhadap tingkah laku bawahan, 

prakarsa selalu berasal dari bawahan, hampir tiada pengarahan dari 

pimpinan, peranan pimpinan sangat sedikit dalam kegiatan kelompok, 

kepentingan pribadi lebih penting dari kepentingan kelompok, dan 

tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh perorangan. 

7. Pelatihan 

Pelatihan adalah memberikan pelajaran untuk membiasakan suatu 

kecakapan (Purwadianta, 1976). Pelatihan adalah salah satu cara untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bekerja. Pelatihan dalam 

pelayanan adalah suatu instruksi yang diberikan oleh lembaga perawatan 

kesehatan atau institusi. Program pelatihan yang telah diberikan dan disusun 

untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan perawat dan 

pemberi perawatan kesehatan profesional lainnya yang bekerja dalam instansi 

tersebut. 

Dalam kaitannya dengan kinerja seorang perawat, pelatihan memegang 

peranan penting dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit 

(Swanburg, 2000). Berikut ini, hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan yang 

mempengaruhi kinerja dari seorang perawat adalah : 

a. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan tertentu dari anggota tim individual       

melalui observasi setiap hari terhadap kinerja dan wawancara  

b. Mengevaluasi kinerja melalui penggunaan standar kinerja 
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c. Merencanakan konseling dan bimbingan terhadap setiap anggota tim 

secara individu 

d. Merencanakan dan melaksanakan program pendidikan dalam pelayanan 

unit sedikitnya setiap bulan 

e. Merekomendasikan anggota-anggota tim untuk seminar, kursus singkat, 

program perguruan tinggi, dan kursus korespondensi. 

8. Fasilitas 

Fasilitas adalah segala hal yang memudahkan seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya. Fasilitas sangat diperlukan dalam melaksanakan suatu 

kegiatan dan kelengkapan fasilitas sangat mempengaruhi beban kerja 

seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

Dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit, fasilitas sangat 

penting dan menunjang dalam penerapan pelayanan keperawatan. Adapun 

tujuan utama perawat dalam memanajemen peralatan dan bahan yaitu 

terutama mengenali kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di rumah sakit, 

serta merencanakan dan mengajukan permintaan untuk peralatan dan bahan 

baru (Swanburg, 2000). 

Adapun tugas-tugas yang harus diperhatikan oleh perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan adalah : 

a. Sementara bekerja dengan anggota tim, mengidentifikasi malfungsi 

peralatan dan kekurangan barang-barang serta melaporkannya pada 

manajer perawatan klinis dan bagian keuangan  setiap harinya 
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b. Mengajukan permintaan untuk peralatan-peralatan dan barang-barang 

baru pada manajer perawat klinis. 

9. Kerjasama / Partisipasi Tim Kesehatan  

Partisipasi (participation) yang artinya mengikutsertakan pihak lain. 

Dalam kerja tim perlu adanya kerjasama antar anggota tim (Nitisemoto, 1996) 

Kerjasama merupakan mental seorang personel untuk dapat 

bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas yang telah 

ditentukan dengan ciri-ciri : 

a. Dapat menyesuaikan pendapat sendiri dengan pendapat orang lain secara 

tepat karena dilandasi keyakinan bahwa pendapat orang lain benar.  

b. Selalu menghargai pendapat orang lain dan tidak mau memaksakan 

pendapatnya sendiri. 

c. Bersedia mempertimbangkan dan menerima pendapat orang lain. 

d. Mampu bekerjasama dengan orang lain sesuai waktu dan bidang tugas 

yang ditetapkan. 

e. Berusaha mengetahui bidang tugas orang lain berkaitan erat dengan 

tugasnya. 

f. Mengevaluasi dan memonitoring  proses keperawatan dengan cara 

menjalankan audit terhadap asuhan keperawatan 

 

 

C. Tinjauan Tentang Asuhan Keperawatan 
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Ilmu keperawatan didasarkan pada suatu teori yang sangat luas. Proses 

keperawatan adalah metode dimana suatu konsep diterapkan dalam praktik 

keperawatan. Hal ini bisa disebut sebagai suatu pendekatan problem-solving yang 

memerlukan ilmu, teknik, dan keterampilan interpersonal, dan ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan klien/ keluarga (Nursalam, 2008). 

Proses keperawatan adalah satu pendekatan untuk pemecahan masalah 

yang memampukan perawat untuk mengatur dan memberikan asuhan 

keperawatan (Potter&Perry, 2005). 

Dengan berkembangnya waktu, proses keperawatan telah dianggap 

sebagai suatu dasar hukum praktik keperawatan. Definisi dan tahapan pada proses 

keperawatan telah digunakan sebagai dasar pengembangan standar praktik 

keperawatan, sebagai kriteria dalam program sertifikasi, sebagai definisi dan 

standar legal praktik keperawatan. Secara nasional semua kurikulum pendidikan 

keperawatan di Indonesia (AKPER & S1 Keperawatan) menggunakan proses 

keperawatan sebagai kerangka kerja penjabaran kurikulum. 

1. Pengkajian 

Pengkajian adalah tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan 

suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber 

data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien (Lyer et 

al, 1996) Tahap pengkajian merupakan dasar utama dalam memberikan 

asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan individu. Oleh karena itu, 

pengkajian yang akurat, lengkap, sesuai dengan kenyataan, kebenaran data 
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sangat penting dalam merumuskan suatu diagnosa keperawatan dan 

memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan respon individu, 

sebagaimana yang telah ditentukan dalam standar praktik keperawatan dari 

ANA (American Nursing Association). 

a. Pengumpulan Data 

Ada dua tipe dalam pengkajian yaitu data subyektif dan data obyektif 

(Potter&Perry, 2005), yaitu: 

1) Data subyektif adalah persepsi klien tentang masalah kesehatan mereka 

dan hanya klien yang dapat memberikan informasi seperti ini, sebagai 

contoh: adanya nyeri hanya klien yang dapat memberikan informasi 

tentang frekuensi,durasi, lokasi, dan intensitas nyerinya. 

2) Data obyektif adalah pengamatan atau pengukuran yang dibuat oleh 

pengumpul data (perawat). Sebagai contoh : pengkajian tekanan darah 

klien dan identifikasi ukuran ruam tubuh setempat adalah contoh data 

obyektif yang teramati. 

Adapun fokus pengumpulan data (Nursalam, 2007a)  adalah : 

a) Status kesehatan sebelumnya dan sekarang 

b) Pola koping sebelumnya dan sekarang 

c) Fungsi status sebelumnya dan sekarang 

d) Respon terhadap terapi medis dan tindakan keperawatan 

e) Resiko untuk masalah potensial 

f) Hal- hal yang menjadi dorongan atau kekuatan klien 

b. Sumber Data 
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1) Klien   

Klien adalah sumber utama data (primer) dan perawat dapat menggali   

informasi yang sebenarnya mengenai masalah kesehatan klien. Untuk 

kelancaran dalam mendapatkan data yang benar, perawat harus 

mampu mengidentifikasi masalah ataupun kesulitan-kesulitan klien. 

2) Orang terdekat 

Informasi dapat diperoleh dari orang tua, suami atau istri, anak atau 

teman klien, jika klien mengalami gangguan keterbatasan dalam 

berkomunikasi ataupun kesadaran yang menurun. Hal ini dapat terjadi 

pada klien anak-anak, dimana informasi diperoleh dari ibu atau yang 

menjaga anak selama dirumah sakit. 

3) Catatan klien 

Catatan klien ditulis oleh anggota tim kesehatan dapat dipergunakan 

sebagai sumber informasi di dalam riwayat keperawatan 

4) Riwayat penyakit 

Pemeriksaan fisik (Physical examination) dan catatan perkembangan 

merupakan riwayat penyakit yang diperoleh dari terapis. Informasi 

yang diperoleh adalah hal-hal yang difokuskan pada identifikasi 

patologi dan untuk menentukan rencana tindakan medis. 

5) Konsultasi 
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Kadang-kadang terapis memerlukan konsultasi dengan anggota tim 

kesehatan spesialis, khususnya dalam menentukan diagnosa medis 

atau dalam merencanakan dan melakukan tindakan medis. 

6) Hasil pemeriksaan diagnostik 

Hasil-hasil pemeriksaan laboratorium dan tes diagnostik, dapat 

digunakan perawat sebagai data obyektif yang dapat disesuaikan 

dengan masalah kesehatan klien.Hal ini dapat membantu perawat 

mengevaluasi keberhasilan dari tindakan keperawatan. 

7) Catatan medis dan anggota tim kesehatan lainnya 

Anggota tim kesehatan lain  adalah para personil yang berhubungan 

dengan klien  dan memberikan tindakan, mengevaluasi, dan mencatat 

hasil pada status klien. Catatan kesehatan terdahulu dapat 

dipergunakan sebagai sumber informasi yang dapat mendukung 

rencana tindakan perawatan. 

8) Perawat lain 

Jika klien adalah rujukan dari pelayanan kesehatan lain, maka perawat 

harus meminta informasi kepada perawat yang telah merawat klien 

sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk kesinambungan dari tindakan 

keperawatan yang telah diberikan. 

 

9) Kepustakaan 



lx 
 

Untuk memperoleh data dasar klien yang komprehensif, perawat 

dapat membaca literatur yang berhubungan dengan masalah klien, 

sehingga membantu dalam memberikan asuhan keperawatan yang 

benar dan tepat. 

c. Metode Pengumpulan Data 

Ada tiga metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada 

tahap pengkajian, yaitu : komunikasi, observasi, dan pemeriksaan fisik. 

1) Komunikasi  

Semua interaksi perawat dengan klien adalah berdasarkan komunikasi 

terapeutik yaitu suatu teknik dimana usaha mengajak klien dan 

keluarga untuk bertukar pikiran dan perasaan. 

2) Observasi  

Tahap kedua pada pengumpulan data adalah dengan observasi yaitu 

mengamati perilaku dan keadaan klien untuk memperoleh data 

tentang masalah kesehatan dan keperawatan klien. Kegiatan observasi 

meliputi : 2S HFT (Sight, Smell, Hearing, Feeling, dan Taste). Kegiatan 

tersebut mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Sight 

meliputi kelainan fisik, perdarahan, terbakar, menangis dan 

sebagainya. Smell meliputi alkohol, darah, faeces, medicine, urine, 

dsb. Hearing meliputi tekanan darah, batuk, menangis, ekspresi nyeri, 

heart rate dan ritme, sedangkan  Taste meliputi sentuhan. 

3) Pemeriksaan fisik 
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Pemeriksaan atau pengkajian fisik dalam keperawatan dipergunakan 

untuk memperoleh data obyektif dari riwayat keperawatan klien yang 

dilaksanakan bersama dengan wawancara. Tujuan dari pengkajian fisik 

didalam keperawatan adalah untuk menentukan status kesehatan 

klien, mengidentifikasi masalah kesehatan  dan mengambil data dasar 

untuk menentukan rencana tindakan keperawatan. 

2. Diagnosa Keperawatan 

a. Pengertian 

Diagnosa keperawatan adalah suatu pernyataan yang menjelaskan 

respons manusia (status kesehatan atau resiko perubahan pola) dari 

individu atau kelompok dimana perawat secara akuntabilitass dapat 

mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga 

status kesehatan, menurunkan, membatasi, mencegah, dan merubah 

(Carpenito, 2000). 

NANDA (dalam Nursalam, 2008) menyatakan bahwa diagnosa 

keperawatan adalah keputusan klinik tentang respon individu, keluarga 

dan masyarakat tentang masalah kesehatan aktual dan potensial, sebagai 

dasar seleksi intervensi keperawatan untuk mencapai tujuan asuhan 

keperawatan sesuai dengan kewenangan perawat. Semua diagnosa 

keperawatan harus didukung oleh tanda dan gejala, dimana tanda adalah 

sesuatu yang dapat diobservasi dan gejala adalah sesuatu yang dirasakan 

oleh klien. 
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b. Tujuan diagnosa keperawatan 

Tujuan diagnosa keperawatan untuk mengidentifikasi : 

1) Masalah dimana adanya respon klien terhadap status kesehatan atau 

penyakit. 

2) Faktor-faktor yang menunjang atau menyebabkan suatu masalah . 

3) Kemampuan klien untuk mencegah atau menyelesaikan masalah. 

c. Langkah-langkah dalam menentukan diagnosa keperawatan 

 Langkah-langkah dalam diagnosa keperawatan dapat dibedakan  

menjadi : 

1) Klasifikasi dan Analisa data, yaitu dimana data klien dikelompokkan 

berdasarkan kriteria permasalahannya, kemudian diidentifikasi dan 

akhirnya dirumuskan. 

2)  Interpretasi data, yaitu jika klien memenuhi standar kriteria kesehatan, 

perawat kemudian menyimpulkan bahwa klien memiliki kelebihan 

dalam “hal tertentu”, dan kelebihan tersebut bisa digunakan untuk 

meningkatkan atau membantu memecahkan masalah klien yang 

dihadapi.  

3) Validasi data, yaitu begitu diagnosa keperawatan disusun, maka harus 

dilakukan validasi dengan beberapa indikasi sebagai  berikut; 

a) Apakah data dasar mencukupi, akurat, dan berasal dari beberapa 

konsep keperawatan? 

b) Apakah data yang signifikan menunjukkan gangguan pola? 
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c) Apakah ada data-data subyektif dan obyektif mendukung 

terjadinya gangguan pola pada klien? 

d) Apakah diagnosa keperawatan yang ada berdasarkan pemahaman 

ilmu keperawatan dan keahlian klinik? 

e) Apakah diagnosa keperawatan yang ada dapat dicegah, dikurangi 

dan diselesaikan dengan melakukan tindakan keperawatan yang 

independent? 

4) Perumusan Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan menurut Carpenito (2000), yaitu : 

a) Aktual, menjelaskan masalah nyata saat ini sesuai dengan data 

klinik yang ditemukan. Menegakkan diagnosa keperawatan aktual 

harus ada unsur PES (Problem, Etiologi, dan Symptom). 

b) Resiko, menjelaskan masalah kesehatan yang nyata akan    terjadi 

jika tidak dilakukan intervensi (Keliat, 1990, dalam Nursalam, 

2008). Menegakkan diagnosa keperawatan resiko  harus ada unsur 

PE (Problem dan Etiologi). 

c) Kemungkinan, menjelaskan bahwa perlu adanya data tambahan 

untuk memastikan masalah keperawatan kemungkinan. 

Menegakkan kemungkinan diagnosa keperawatan adanya unsur P 

(Problem). 

3. Perencanaan 

Salah satu langkah penting yang harus diperhatikan oleh seorang 

perawat sebelum memberikan tindakan keperawatan adalah proses 
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perencanaan. Perencanaan meliputi pengembangan strategi desain untuk 

mencegah, mengurangi atau mengoreksi masalah-masalah yang di identifikasi 

pada diagnosa keperawatan (Lyer et al., 1996 dalam Nursalam, 2008). 

Rencana tindakan dilaksanakan berdasarkan komponen penyebab dari 

diagnosa keperawatan. Oleh karena itu, rencana mendefinisikan suatu aktifitas 

yang diperlukan untuk membatasi faktor-faktor pendukung terhadap suatu 

permasalahan. 

Ada beberapa komponen-komponen dari rencana tindakan 

keperawatan, yaitu: 

a. Waktu, dimana semua rencana keperawatan harus diberi waktu untuk 

mengidentifikasi tanggal dilaksanakan. 

b. Menggunakan kata kerja, semua rencana tindakan harus secara jelas 

menjabarkan setiap kegiatan. 

c. Fokus pada pertanyaan, spesifik hal ini sangat penting untuk membuat 

rencana tindakan menjadi bermakna. 

d. Modifikasi pengobatan, tujuannya adalah untuk membatasi penulisan 

tindakan yang berulang-ulang. 

e. Tanda tangan, hal ini merupakan aspek hukum yang bisa di pertanggung 

jawabkan. 

4. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dimulai setelah rencana tindakan telah tersusun 

berdasarkan prioritasnya. Tujuan pelaksanaan adalah membantu klien dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup peningkatan 
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kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, dan memfasilitasi 

koping. Selama tahap pelaksanaan, perawat terus melakukan pengumpulan 

data dan memilih tindakan keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan klien. 

Semua tindakan keperawatan dicatat dalam format yang telah ditetapkan oleh 

institusi. 

Tujuan dari pelaksanaan tindakan keperawatan adalah mengatasi 

masalah yang terjadi pada pasien, tindakan pelaksanaan ini termasuk tindakan 

kolaboratif yang dilakukan oleh perawat pelaksana bekerjasama dengan 

anggota tim lainnya untuk mengatasi masalah pasien. Tindakan ini mencakup 

perencanaan pasien pulang, membahas respon pasien, merujuk ke terapi 

okupolasi, memberi obat-obat sesuai dengan pesanan dokter. 

5. Evaluasi 

Evaluasi adalah tindakan intelektual untuk melengkapi proses 

keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana 

tindakan, dan pelaksanaannya sudah berhasil dicapai. Dengan mengukur 

perkembangan klien dalam mencapai suatu tujuan, maka perawat bisa 

menentukan efektifitas tidakan keperawatan. 

Tujuan evaluasi untuk melihat kemampuan klien dalam mencapai 

tujuan, hal ini dapat membuat perawat mengambil keputusan dengan 

mengakhiri rencana tindakan keperawatan (klien telah mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan), perawat dapat memodifikasi rencana tindakan keperawatan 

(klien mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan), atau meneruskan rencana 
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tindakan keperawatan (klien memerlukan waktu yang lebih lama untuk 

mencapai tujuan). 

Adapun faktor-faktor yang perlu dievaluasi dari kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan adalah mengenai pengisian status klien, 

dimana masih seringnya ditemukan lembar status yang kosong. Padahal 

pasiennya sudah pulang, ini disebabkan oleh karena beban kerja perawat di 

ruangan tidak seimbang / sebanding dengan kinerja perawat itu sendiri, oleh 

karena jumlah pasien tidak sebanding dengan jumlah  perawat itu sendiri. 

6. Dokumentasi Proses Keperawatan 

Dokumentasi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tertulis atau 

tercetak yang dapat diandalkan sebagai catatan tentang bukti bagi individu 

yang berwenang (Potter & Perry, 2005). Perawat dalam hal ini memerlukan 

keterampilan khusus dalam mencatat proses keperawatan. Pencatatan proses 

keperawatan merupakan sesuatu hal yang kadang terabaikan oleh perawat, 

padahal sangat terkait dengan sikap yang tepat untuk pengambilan keputusan 

yang sistematis,  problem-solving dan riset lebih lanjut. 

Sebagai dokumen rahasia yang mencatat semua pelayanan 

keperawatan klien, catatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu catatan 

bisnis dan hukum yang mempunyai banyak manfaat dan penggunaan 

(Nursalam, 2008). 

Tujuan utama dari pendokumentasian dari proses keperawatan adalah 

untuk : 
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a. Mengidentifikasi status kesehatan klien dalam rangka mencatat kebutuhan 

klien, merencanakan, melaksanakan tindakan keperawatan, dan 

mengevaluasi tindakan 

b. Dokumentasi untuk penelitian, keuangan, hukum, dan etika juga 

menyediakan : 

1) Bukti kualitas asuhan keperawatan 

2) Bukti legal dokumentasi sebagai pertanggungjawaban kepada klien 

3) Informasi terhadap perlindungan individu 

4) Bukti aplikasi standar praktik keperawatan 

5) Sumber informasi statistik untuk standar dan riset keperawatan 

6) Pengurangan biaya informasi 

7) Sumber informasi untuk data yang harus dimasukkan 

8) Komunikasi konsep resiko tindakan keperawatan 

9) Persepsi hak klien 

10) Dokumentasi untuk tenaga profesional dan tanggung jawab etik dan 

mempertahankan kerahasiaan informasi klien 

11) Suatu data keuangan yang sesuai 

12) Data perencanaan pelayanan kesehatan dimasa akan datang 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

 

A. Kerangka konsep 

Berdasarkan kerangka teori yang ada dalam tinjauan kepustakaan, maka 

peneliti membuat kerangka konsep seperti yang tampak pada bagan di bawah ini: 

     Variabel Independent                            Variabel Dependent 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Variabel Confounding 

 

 

Keterangan : 

                             : Variabel yang diteliti 

: Variabel yang tidak diteliti 

 

Tingkat pendidikan 

Masa Kerja 

Beban Kerja 

Kinerja Perawat 

dalam pelaksanaan 

asuhan 

keperawatan: 

a. Pengkajian 

b. Diagnosa 

keperawatan 

c. Perencanaan 

d. Pelaksanaan 

- Pelatihan 
- Fasilitas 
- Kerja Sama 

Tim Kesehatan 

Insentif 

Suasana Kerja 

Gaya Kepemimpinan 



lxix 
 

B. Hipotesis 

Hipotesis Alternatif (Ha) 

1. Ada hubungan antara pendidikan perawat dengan kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan 

2. Ada hubungan antara masa kerja perawat dengan kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan 

3. Ada hubungan antara beban kerja perawat dengan kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan 

4. Ada hubungan antara insentif dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan 

5. Ada hubungan antara suasana kerja dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan 

6. Ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  IV 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian survey analitik 

dengan pendekatan cross sectional study dimana subjek penelitian dan 

pengukuran status karakter atau variabel subjek diukur menurut keadaan atau 

statusnya secara simultan pada satu saat dalam suatu sampel populasi yang 

representatif atau memberi kesempatan pada peneliti untuk melakukan analisis 

dari variabel yang diteliti yaitu untuk mengetahui faktor yang berhubungan 

dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan (Notoatmodjo, 

2005). 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR 

Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan pertimbangan bahwa ruangan 

tersebut merupakan ruangan VIP yang menuntut perawat dan petugas yang 

bekerja di ruangan tersebut untuk memberikan pelayanan prima demi 

terciptanya kepuasan pasien. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2013. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perawat yang bekerja di Ruang 

Rawat Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar 

sebanyak 64 orang yang terdiri dari 29 orang perawat di PCC Lantai 2 dan 35 

orang perawat  di PCC Lantai 3. 

2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah non probability sampling dengan cara 

sampel consecutive sampling yaitu penarikan sampel dengan mengambil 

seluruh populasi menjadi sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 62 orang perawat pelaksana. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Kriteria Inklusi : 

Kriteria inklusi dari sampel pada penelitian ini adalah: 

a. Perawat yang bertugas di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP 

DR Wahidin Sudirohusodo Makassar yang memberikan asuhan 

keperawatan langsung pada pasien 

b. Memiliki latar belakang pendidikan D-III, DVI dan S1 

2. Kriteria Eksklusi : 

a. Perawat yang duduk di posisi struktural seperti kepala ruangan 

b. Perawat yang menolak untuk menjadi responden. 

c. Tidak hadir saat dilakukan pengambilan data. 
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D. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

a. Variabel Independent/bebas 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu : tingkat 

pendidikan, pengalaman kerja, beban kerja, insentif, suasana kerja, dan 

gaya kepemimpinan. 

b. Variabel Dependent 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent yaitu : kinerja 

perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dengan pendekatan 

standar asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa 

keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pendokumentasian 

asuhan keperawatan. 

c. Variabel Confounding 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel confounding adalah : Pelatihan, 

Fasilitas dan Kerjasama Tim Kesehatan. 

2. Defenisi Operasional & Kriteria Objektif 

a. Tingkat pendidikan  

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah tingkat atau jenjang 

pendidikan formal keperawatan berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki 

oleh perawat. Untuk tingkat pendidikan, peneliti mengambil sampel dari 

Diploma III (D-III), dan Sarjana (S1) sesuai dengan pendidikan formal yang 

telah ditempuh  oleh responden 
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Kriteria Obyektif : 

Profesional : apabila tingkat pendidikan responden       minimal 

S1 Keperawatan/ Ners 

Vokasional : apabila tingkat pendidikan responden DIII 

Keperawatan dan DIV Keperawatan. 

b. Masa  kerja  

Masa kerja dalam penelitian ini adalah lamanya perawat bekerja terhitung 

sejak pertama kali bekerja di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

Kriteria Obyektif : 

Lama : apabila masa kerja responden ≥ 3 tahun  

Baru : apabila masa kerja responden < 3 tahun 

c. Beban kerja  

Beban kerja dalam penelitian ini adalah tanggung jawab yang diberikan 

kepada perawat diluar tanggung jawab utamanya sebagai pemberi asuhan 

keperawatan yang diukur dengan menggunakan kuesioner skala Likert 

sebanyak 10 item pertanyaan dengan penilaian: Selalu: 3, Sering: 2, Jarang: 

1, dan Tidak pernah: 0 

Kriteria Obyektif :  

Tinggi  : Apabila skor yang diperoleh responden ≥ 18 

Rendah : Apabila skor yang diperoleh responden < 18  
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d. Insentif 

Insentif dalam penelitian ini adalah sesuatu yang diterima oleh pekerja 

sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang telah dilakukan berupa gaji 

bulanan, uang jasa  bulanan dan tahunan, dan jaminan kesehatan 

Kriteria Objektif: 

Cukup  : Bila skor responden ≥ 8 

Kurang  : Bila skor responden < 8 

e. Suasana kerja 

Suasana kerja dalam penelitian ini adalah kondisi dalam lingkungan kerja  

berupa hubungan inter personal dengan teman kerja yang saling 

mendukung dan bekerja sama dalam memberikan pelayanan di rumah 

sakit..  

Kriteria Objektif: 

Kondusif  : Bila skor responden ≥ 8 

Tidak Kondusif  : Bila skor responden < 8 

f. Gaya kepemimpinan 

Pola perilaku kepala ruangan dalam mempengaruhi perawat dalam bekerja 

berdasarkan pada gaya kepemimpinan menurut Ronald Lippits dan Rapiph 

K. White berupa otoriter,demokratis, dan liberal  yang diukur dengan 

menggunakan kuesioner skala Likert sebanyak 10 pertanyaan. 
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Kriteria objektif: 

Otoriter  : Bila skor responden 25-30 

Demokratis : Bila skor responden 18-24 

Liberal  : Bila skor responden 10-17 

g. Kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan 

Kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dalam penelitian 

ini adalah kemampuan perawat dalam melakukan asuhan keperawatan 

dengan menggunakan pendekatan standar asuhan keperawatan yang 

meliputi: pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, dan pendokumentasian asuhan keperawatan yang diukur dengan 

menggunakan kuesioner skala Likert sebanyak 18 item pertanyaan dengan 

penilaian: Selalu: 3, Sering: 2, Jarang: 1, dan Tidak pernah: 0. 

Kriteria Obyektif : 

Baik : Apabila skor yang diperoleh responden ≥ 41 (75%) 

Kurang : Apabila skor yang diperoleh responden <41 (75%) 
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E. Alur Penelitian 

Alur penelitian menguraikan izin penelitian dari rumah sakit, penetapan 

sampel (inklusi dan eksklusi, informed consent, pengumpulan data dengan 

pengisian kuisioner dan observasi, pengolahan dan analisa data, hasil dan 

pembahasan, serta kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Gambar 4.1 : Alur  penelitian 

 

 

Penentuan Sampel (n:55) 

Penyajian Hasil dan Pembahasan 

Pengolahan dan Analisa Data (n:50) 

Pengumpulan Data melalui Kuesioner  

Pemberian Informed Consent dan Persetujun Menjadi Responden 

Populasi: Perawat yang bekerja di Ruang Rawat Inap Private Care Center (N:62) 

Kesimpulan dan Saran 
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F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

kuesioner yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden tentang hal-hal yang ingin diketahui yang didasarkan 

pada teori yang meliputi beban kerja dan kinerja perawat dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan yang diadopsi dari Nursalam (2003). 

Untuk mengukur beban kerja perawat kuesioner yang digunakan dalam 

bentuk skala Likert  dengan jumlah pertanyaan 10 item. Untuk mengukur insentif 

kuesioner yang digunakan dalam bentuk skala Likert  dengan jumlah pertanyaan 5 

item yang terdiri atas 2 pernyataan negatif (nomor 2 dan 4) dan 3 pernyataan 

positif (nomor 1,3, dan 5). Untuk mengukur suasana kerja kuesioner yang 

digunakan dalam bentuk skala Likert  dengan jumlah pertanyaan 5 item yang 

terdiri atas 2 pernyataan negatif (nomor 2 dan 4) dan 3 pernyataan positif (nomor 

1,3, dan 5). dengan pilihan jawaban: Sangat setuju : 3, Setuju: 2, Tidak Setuju: 1, 

dan Sangat Tidak Setuju: 0 untuk pernyataan positif dan untuk pernyataan 

negatif: Sangat setuju : 0, Setuju: 1, Tidak Setuju: 2, dan Sangat Tidak Setuju: 3. 

Adapun untuk mengukur gaya kepemimpinan kuesioner yang digunakan 

dalam bentuk skala Likert  dengan jumlah pertanyaan 10 item. Sedangkan untuk 

mengukur kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan digunakan 

kuesioner skala Likert sebanyak 18 item pertanyaan dengan pilihan jawaban: 

Selalu: 3, Sering: 2, Jarang: 1, dan Tidak pernah: 0.   



lxxviii 
 

Penentuan skor kriteria objektif didasarkan pada nilai median dari 

kemungkinan skor tertinggi dan kemungkinan skor terendah. Setelah didapatkan 

mediannya maka yang di atas median tersebut dikatakan baik/ tinggi dan yang di 

bawah atau sama dengan median dikatakan kurang/ rendah.  

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukuran 

yang digunakan dalam mengukur apa yang ingin diukur, atau sejauh mana 

alat pengukuran yang digunakan tersebut mengenai sasaran pengukuran 

(Sugiono, 2007). Apabila hasil ujinya bermakna valid, maka hasil perhitungan 

dan analisa data juga akan dimaknai valid atau dapat diakui dan diterima. 

Validitas alat ukur menggunakan taraf kesesuaian dan ketepatan dalam 

melakukan penilaian. 

Uji instrumen  dilakukan dengan mengambil responden di Ruang 

Perawatan Palem RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan jumlah 

reponden 10. Uji instrumen dilakukan di tempat tersebut karena responden 

pada saat uji instrumen memiliki karakteristik yang sama dengan responden 

yang akan diteliti. Model pengujian menggunakan pendekatan korelasi item-

total dikoreksi (corrected item-total correlation) untuk menguji validitas 

internal setiap item pernyataan kuesioner yang disusun dalam bentuk skala. 

Untuk menentukan apakah sebuah item dinyatakan valid atau tidak maka 

para ahli menetapkan patokan besaran koefisien korelasi item total dikoreksi 
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sebesar 0,25 atau 0,30 sebagai batas minimal valid tidaknya sebuah ítem. 

Artinya, sama atau lebih besar dari 0,25 atau 0,30 mengindikasikan item 

tersebut memiliki validitas yang memadai. 

Setelah dilakukan uji validitas instrumen maka diperoleh 10 item 

pertanyaan yang valid untuk instrumen beban kerja, dan 5 item  pertanyaan 

yang valid untuk instrumen insentif, 5 item  pertanyaan yang valid untuk 

instrumen suasana kerja, 10 item  pertanyaan yang valid untuk instrumen 

gaya kepemimpinan, dan 18 item  pertanyaan yang valid untuk instrumen 

gaya kepemimpinan.  

2. Uji reliabilitas 

Setelah diperoleh item-item pertanyaan yang valid maka dilakukan uji 

reliabilitas terhadap instrumen. Untuk mencari reliabilitas instrumen yang 

skornya bukan 0 dan 1 tapi digunakan untuk tes yang berbentuk uraian atau 

angket dan skala bertingkat (rating scale) maka digunakan rumus Alpha 

Cronbach yang diuji dengan menggunakan program komputer dengan batas 

nilai dikatakan reliabel apabila nilai koefisien reliabitiasnya > 0,60 (Sugiyono, 

2007). 

Dari hasil uji reliabilitas dengan teknik komputerisasi maka diperoleh 

nilai reliabilitas untuk instrumen beban kerja 0,931, untuk instrumen insentif 

0,771, untuk instrumen suasaa kerja 0,872, untuk instrumen gaya 

kepemimpinan 0,943, dan untuk instrumen kinerja 0,863. Maka dapat 

dikatakan bahwa instrumen dalam penelitian ini cukup reliabel.  
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H. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh dengan wawancara langsung dan kuesioner yang 

mana kuesioner tersebut juga berisikan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk 

pertanyaan tertutup yang sudah dilengkapi dengan jawaban alternative yang 

mengacu pada variabel independen yaitu: tingkat pendidikan, pengalaman 

kerja, beban kerja, insentif, suasana kerja, dan gaya kepemimpinan 

sedangkan variabel dependen yaitu: kinerja perawat dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan yang meliputi : pengkajian, diagnosa keperawatan, 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pendokumentasian. 

2. Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini adalah data yang 

berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari Ruang Rawat Inap Private 

Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

I.  Pengolahan dan Analisa Data. 

1. Pengolahan data 

a. Editing adalah penyuntingan data dilakukan setelah semua data 

terkumpulkemudian dilakukan kelengkapan data, kesinambungan data dan 

keseragaman data.  
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b. Koding atau pengkodean kuesioner, untuk memudahkan pengolahan data 

maka semua jawaban atau data diberi kode. Pengkodean ini dilakukan 

dengan memberi halaman daftar pertanyaan, nomor variabel dan nama 

variabel. 

c. Tabulasi data untuk memudahkan tabulasi data maka dibuat tabel untuk  

menganalisis data tersebut menurut sifat-sifat yang dimiliki. Dimana 

variabel independent bersifat horizontal dan variabel dependen bersifat 

vertikal. 

2. Analisa data 

a. Analisa univariat 

Analisa ini dilakukan terhadap tiap-tiap variabel penelitian terutama untuk 

melihat distribusi frekwensi dan presentasi dari tiap variabel yang diteliti. 

b. Analisa bivariat 

Untuk melihat hubungan variabel independent dan variabel dependent 

dengan menggunakan uji statistisk chi-square dengan tingkat kemaknaan α 

= 0,05 dan pengolahan data menggunakan program komputer. 

c. Analisis multivariat 

Dalam analisis multivariat ini dilakukan pengujian secara bersama-sama 

sehingga dapat dilihat variabel mana yang paling berhubungan dengan 

kinerja perawat. Karena variabel terikat merupakan variabel dikotomis 

maka digunakan analisis regresi logistik. 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bersarnya OR murni dari variabel 

bebas setelah memperhitungkan variabel lain. Hasil dari analisis ini adalah 
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nilai odds rasio murni yang sudah dikontrol dengan menghilangkan 

pengaruh variabel yang diduga sebagai konfounding dan 

memperhitungkan adanya interaksi antara variabel lain dengan variabel 

bebas utama. 

Variabel yang akan dilakukan dalam analisis multivariat adalah variasi 

kovariat yang mempunyai nilai p lebih kecil atau sama dengan 0,05 dalam 

analisis bivariat tentang hubungan variabel dengan variabel bebas atau 

variabel tersebut secara substansif diduga adanya hubungan yang erat. 

Model logistik regresi dengan menggunakan program komputer. 

J. Etika Penelitian 

1. Prinsip manfaat 

a. Bebas dari penderitaan 

Penelitian harus dilaksanakan tanpa menyebabkan penderitaan kepada 

subjek khususnya jika menggunakan tindakan khusus  (Nursalam, 2008).  

b. Bebas dari eksploitasi 

Partisipasi subjek dalam penelitian harus dihindarkan dari keadaan 

yang tidak menguntungkan. Subjek harus diyakinkan bahwa partisipasinya 

dalam penelitian atau informasi yang telah diberikan tidak akan 

dipergunakan dalam hal-hal yang merugikan subjek dalam bentuk apapun 

(Nursalam, 2008). 

 

 

c. Risiko (benefits ratio) 
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Peneliti harus hati-hati mempertimbangkan risiko dan keuntungan 

yang akan berakibat kepada subjek pada setiap tindakan (Nursalam, 2008).  

2. Prinsip menghargai hak asasi manusia 

a. Hak untuk ikut/ tidak menjadi responden 

Subjek memiliki hak memutuskan apakah mereka bersedia menjadi 

subjek ataupun tidak, tanpa adanya sanksi apapun atau akan berakibat pada 

kesembuhannya jika ia seorang klien (Nursalam, 2008). 

b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang akan diberikan 

Seorang peneliti harus memberikan penjelasan secara rinci serta 

bertanggung jawab jika ada sesuatu yang terjadi kepada subjek (Nursalam, 

2008). 

c. Informed consent 

Subjek harus mendapatkan informasi secara lengkap tentang tujuan 

penelitian yang akan dilaksanakan, mempunyai hak untuk bebas 

berpartisipasi atau menolak mmenjadi responden (Nursalam, 2008). 

3. Prinsip keadilan 

a. Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil 

Subjek harus diperlakukan secara adil baik sebelum,  selama dan 

sesudah keikutsertaannya selama penelitian tanpa adanya diskriminasi 

apabila ternyata mereka tidak bersedia atau dikeluarkan dari penelitian 

(Nursalam, 2008). 

b. Hak dijaga kerahasiaannya 
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Subjek mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan 

harus dirahasiakan (Nursalam, 2008). 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian survey analitik 

dengan pendekatan cross sectional study dimana subjek penelitian dan pengukuran 

status karakter atau variabel subjek diukur menurut keadaan atau statusnya secara 

simultan pada satu saat dalam suatu sampel populasi yang representatif atau 

memberi kesempatan pada peneliti untuk melakukan analisis dari variabel yang 

diteliti yaitu untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat 

dalam pelaksanaan asuhan keperawatan yang berlangsung tanggal 31 januari 2013 

sampai dengan 11 Februari 2013 dengan teknik sampling consecutive sampling 

yaitu mengambil semua perawat menjadi responden yakni sebanyak 62 responden. 

Namun, dalam penelitian ini jumlah responden sebanyak 50 responden karena 2 

responden sedang cuti, 1 responden sakit, 2 responden pindah, dan 5 responden 

tidak mengisi dengan lengkap kuisioner  yang diberikan.  

Adapun data yang diperoleh dari responden adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik demografi responden    

Distribusi responden berdasarkan karakteristik demografi yang 

meliputi umur, jenis kelamin, dan tempat kerja diperoleh gambaran bahwa 

responden terbanyak berjenis kelamin perempuan sebanyak 31 (62,0%), 

sebagian besar responden berumur dewasa awal sebanyak 45 (90,0%), 

sedangkan dari segi tempat kerja menunjukkan bahwa responden yang bekerja 
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di lantai 2 sebanyak 22 (44,0%) dan di lantai 3 sebanyak 28 (56,0%). Hal ini 

dapat dilihat pada tabel 5.1. 

Tabel 5.1 

Distribusi  Responden  Berdasarkan  Karakteristik  Demografi di Ruang Rawat Inap 

Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar  

Tahun 2013 (n=50) 

 

Karakteristik f % 

Umur 

21-35 tahun 
36-45 tahun 
46-55 tahun 

 

45 

4 

1 

 

90,0 

8,0 

2,0 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Perempuan 

 

19 

31 

 

38,0 

62,0 

Tempat Kerja 

Lantai 2 

Lantai 3 

 

22 

28 

 

44,0 

56,0 

Data Primer: 2013 

2. Analisis univariat 

a. Tingkat Pendidikan 

Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan perawat di 

Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden pendidikannya vokasional 

sebanyak 37 (74,0%). Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.2. 

b. Masa  Kerja 

Distribusi responden berdasarkan Masa kerja perawat di Ruang 

Rawat Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo 

menunjukkan bahwa perawat yang masa  kerjanya lama dan baru masing-

masing sebanyak 25 (50,0%). Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.2. 

Tabel 5.2 
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Distribusi  Responden  Berdasarkan  Pendidikan,Masa  kerja,Beban 

kerja,Insentif,Suasana Kerja,Gaya kepemimpinan dan Kinerja Perawat di Ruang Rawat 

Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2013 (n=50) 

 
Variabel yang diteliti f % 
Pendidikan 
       Profesional 
       Vokasional 

 
13 
37 

 
26,0 
74,0 

Masa Kerja 
       Lama 
       Baru 

 
25 
25 

 
50,0 
50,0 

Beban kerja 
       Tinggi 
       Rendah 

 
24 
26 

 
48,0 
52,0 

Insentif 
       Cukup 
       Kurang 

 
35 
15 

 
70,0 
30,0 

Suasana kerja 
       Kondusif 
       Tidak Kondusif 

 
44 
6 

 
88,0 
12,0 

Gaya Kepemimpinan 
       Otoriter 
       Demokratis 
       Liberal 
Kinerja Perawat 
       Baik 
       Kurang 

 
12 
38 
0 
 

36 
14 

 
24,0 
76,0 
0,0 

 
72,0 
28,0 

              Sumber : Data Primer, 2013 

 

c. Beban Kerja 

Distribusi responden berdasarkan beban kerja di Ruang Rawat Inap 

Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo menunjukkan 

bahwa sebagian besar perawat beban kerjanya rendah sebanyak 26 (52,0%). 

Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.2. 

 

 

d. Suasana Kerja 
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Distribusi responden berdasarkan suasana kerja di Ruang Rawat 

Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo menunjukkan 

bahwa perawat sebagian besar perawat menganggap tempat kerjanya 

kondusif sebanyak 44 (88,0%). Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.2 

e. Gaya Kepemimpinan 

Distribusi responden berdasarkan gaya kepemimpinan di Ruang 

Rawat Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo 

menunjukkan bahwa perawat sebagian besar perawat menganggap gaya 

kepemimpinan di ruangannya demokratis sebanyak 38 (76,0%). Hal ini 

dapat dilihat pada tabel 5.2. 

f. Kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan  

Distribusi responden berdasarkan kinerja perawat di Ruang Rawat 

Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo menunjukkan 

bahwa perawat sebagian besar perawat kinerjanya dalam melaksanakan 

asuhan keperawatan baik sebanyak 36 (72,0%). Hal ini dapat dilihat pada 

tabel 5.2. 

3. Analisis bivariat 

a. Hubungan tingkat pendidikan perawat dengan kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center 

RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar   

Gambaran kinerja perawat di Ruang Rawat Inap Private Care Center 

RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar berdasarkan pendidikan 

menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden yang pendidikannya 

profesional kinerjanya dalam melaksanakan asuhan keperawatan baik 
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(61,5%), sedangkan responden yang pendidikannya vokasional sebagian 

besar kinerjanya dalam melaksanakan asuhan keperawatan juga baik 

(75,7%). Berdasarkan hasil uji statistik Fisher Exact Test diperoleh nilai 

p=0,474, hal ini berarti nilai p > α(0,05).  Hal ini berarti tidak ada hubungan 

tingkat pendidikan perawat dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR 

Wahidin Sudirohusodo Makassar. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.3 

b. Hubungan Masa  kerja dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin 

Sudirohusodo Makassar 

Gambaran kinerja perawat di Ruang Rawat Inap Private Care Center 

RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar berdasarkan pengalaman kerja 

menunjukkan bahwa responden yang masa kerjanya lama sebagian besar 

kinerjanya dalam melaksanakan asuhan keperawatan baik (80,0%), 

sedangkan responden yang masa kerjanya baru lebih dari setengah 

responden kinerjanya dalam melaksanakan asuhan keperawatan juga baik 

(64,0%%). Berdasarkan hasil uji statistik Chi Square diperoleh nilai p=0,345, 

hal ini berarti nilai p > α(0,05).  Hal ini berarti tidak ada hubungan 

pengalaman kerja perawat dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR 

Wahidin Sudirohusodo Makassar. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.3 
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c. Hubungan beban kerja perawat dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR 

Wahidin Sudirohusodo Makassar 

Gambaran kinerja perawat di Ruang Rawat Inap Private Care Center 

RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar berdasarkan beban kerja 

menunjukkan bahwa responden yang beban kerjanya tinggi sebagian besar 

kinerjanya dalam melaksanakan asuhan keperawatan baik (87,5%), 

sedangkan responden yang beban kerjanya rendah lebih dari setengah 

kinerjanya dalam melaksanakan asuhan keperawatan baik (57,7%). 

Berdasarkan hasil uji statistik Chi Square diperoleh nilai p=0,042, hal ini 

berarti nilai p < α(0,05).  Hal ini berarti ada hubungan beban kerja perawat 

dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang 

Rawat Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.3 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.3 
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Hubungan Pendidikan, Pengalaman Kerja,Beban kerja, Insentif, Suasana 

Kerja, dan gaya kepemimpinan dengan Kinerja Perawat di Ruang Rawat 

Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar  

Tahun 2013 

 

Variabel 
Kinerja Perawat 

Total 
p 

Value Baik Kurang 
f % f % f % 

 
0,474 

Pendidikan 
Profesional 
Vokasional 

 
8 
28 

 
61,5 
75,7 

 
5 
9 

 
38,5 
24,3 

 
13 
37 

 
100,0 
100,0 

Masa kerja 
        Lama 
        Baru 

 
  20 
16 

 
 80,0 
64,0 

 
  5 
 9 

 
 20,0 
36,0 

 
  25 
25 

 
100,0 
100,0 

 
 0,345 

Beban kerja 
        Tinggi 
        Rendah 

 
21 
15 

 
87,5 
57,7 

 
3 
11 

 
12,5 
42,3 

 
24 
26 

 
100,0 
100,0 

   
 0,042 

Insentif 
        Cukup 
        Kurang 

 
29 
7 

 
82,9 
46,7 

 
6 
8 

 
17,1 
53,3 

 
35 
15 

 
100,0 
100,0 

 
 0,016 

Suasana kerja 
        Kondusif 
        Tidak 

 
35 
1 

 
79,5 
16,7 

 
9 
5 

 
20,5 
83,3 

 
44 
6 

 
100,0 
100,0 

 
 0,005 

GayaKepemimpinan 
        Demokratis 
        Otoriter 

 
31 
5 

 
81,6 
41,7 

 
7 
7 

 
18,4 
58,3 

 
38 
12 

 
100,0 
100,0 

 
 0,023 

Sumber : Data Primer, 2013    α = 0,05    

 

d. Hubungan insentif dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin 

Sudirohusodo Makassar  

Gambaran kinerja perawat di Ruang Rawat Inap Private Care Center 

RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar berdasarkan insentif 

menunjukkan bahwa responden yang merasa insentifnya cukup sebagian 

besar kinerjanya dalam melaksanakan asuhan keperawatan baik (82,9%), 

sedangkan responden yang merasa insentifnya kurang lebih dari 
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setengahnya kinerjanya dalam melaksanakan asuhan keperawatan kurang 

(53,3%). Berdasarkan hasil uji statistik Fisher Exact Test diperoleh nilai 

p=0,016, hal ini berarti nilai p < α(0,05).  Hal ini berarti ada hubungan 

insentif dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan 

di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo 

Makassar. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.3   

e. Hubungan suasana kerja dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin 

Sudirohusodo Makassar  

Gambaran kinerja perawat di Ruang Rawat Inap Private Care Center 

RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar berdasarkan  suasana kerja 

menunjukkan bahwa responden yang merasa suasana kerjanya kondusif 

sebagian besar kinerjanya dalam melaksanakan asuhan keperawatan baik 

(79,5%), sedangkan responden yang merasa suasana kerjanya kurang 

kundusif sebagian besar kinerjanya dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan kurang (83,3%). Berdasarkan hasil uji statistik Fisher Exact 

Test diperoleh nilai p=0,005, hal ini berarti nilai p < α(0,05).  Hal ini berarti 

ada hubungan suasana kerja dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR 

Wahidin Sudirohusodo Makassar. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.3. 
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f. Hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR 

Wahidin Sudirohusodo Makassar 

Gambaran kinerja perawat di Ruang Rawat Inap Private Care Center 

RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar berdasarkan  suasana kerjagaya 

kepemimpinan menunjukkan bahwa responden yang menganggap gaya 

kepemimpinan di ruangannya demokratis sebagian besar kinerjanya dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan baik (81,6%), sedangkan responden 

yang merasa gaya kepemimpinan di ruangannya otoriter lebih dari 

setengah kinerjanya dalam melaksanakan asuhan keperawatan kurang 

(58,3%). Berdasarkan hasil uji statistik Fisher Exact Test diperoleh nilai 

p=0,023, hal ini berarti nilai p < α(0,05).  Hal ini berarti ada hubungan gaya 

kepemimpinan dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin 

Sudirohusodo Makassar. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.3.  

4. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat digunakan untuk melihat faktor yang paling 

berhubungan dengan kinerja perawat di Ruang Rawat Inap Private Care Center 

RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dari analisis bivariat diperoleh 4 

variabel independen yang berhubungan dengan kinerja perawat yakni beban 

kerja, insentif, suasana kerja, dan gaya kepemimpinan. Setelah dilakukan 

analisis logistik regresi terhadap 4 variabel independen menunjukkan dari 
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empat variabel independen, yang paling berpengaruh adalah beban kerja. Hal 

ini dapat dilihat pada tabel 5.4. 

Tabel 5.4 

Faktor yang Paling Berhubungan Dengan Kinerja Perawat di Ruang Rawat Inap 

Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar 

 

Variabel 
Koefisien  
Regresi 

Wald Df Sig Exp (B) 

Beban Kerja 
Insentif 
Suasana Kerja 
Gaya Kepemimpinan 

8334,9 
0,85 
8334,9 
0,89 

0,00 
0,68 
0,00 
2,33 

1 
1 
1 
1 

0,998 
0,410 
0,998 
0,127 

6,086 
2,022 
3,001 
3,923 

Sumber Data: Data Primer, 2013 

B. Pembahasan 

1. Hubungan tingkat pendidikan perawat dengan kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan  

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan tidak ada hubungan tingkat 

pendidikan perawat dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin 

Sudirohusodo Makassar (p=0,474). 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Faizin dan Winarsih (2008) bahwa pendidikan memberikan pengetahuan bukan 

saja yang langsung dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga landasan untuk 

mengembangkan diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana yang 

ada di sekitar kita untuk kelancaran tugas, semakin tinggi pendidikan semakin 

tinggi produktivitas kerja. Demikian halnya dikemukakan oleh Toyib (2005) 

dalam penelitiannya bahwa  ketidakpuasan  pasien terhadap asuhan 
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keperawatan diasumsikan kinerja keperawatan yang kurang baik yang 

disebabkan oleh kualitas pendidikan perawat yang rendah dan kurangnya 

pengalaman kerja perawat. 

Pendidikan tinggi keperawatan menimbulkan perubahan yang 

berarti terhadap cara perawat memandang asuhan keperawatan dan secara 

bertahap keperawatan beralih dari yang semula berorientasi pada tugas 

menjadi berorientasi pada tujuan yang berfokus pada asuhan keperawatan 

efektif dengan menggunakan pendekatan holistik dan proses keperawatan. 

Pendidikan perawat menghasilkan perawat yang bersikap profesional  

mencakup ketrampilan intelektual, interpersonal, dan teknikal. Nursalam dan 

Efendi (2008) 

Sitorus (2006) mengemukakan bahwa pendidikan keperawatan harus 

dikembangkan pada pendidikan tinggi sehingga dapat menghasilkan lulusan 

yang memeliki sikap, pengetahuan dan ketrampilan profesional agar dapat 

melaksanakan peran dan fungsinya sebagai perawat profesional. Peran utama 

perawat adalah mampu melaksanakan asuhan keperawatan profesional yang 

didasarkan pada ilmu dan teknologi keperawatan. Ketenagaan di rumah sakit 

rata-rata masih DIII Keperawatan, ada sarjana keperawatan dengan jumlah 

yang kurang memenuhi, hal ini disebabkan karena biaya studi keperawatan 

berkelanjutan mahal.  

Tidak ditemukannya hubungan pendidikan dengan kinerja perawat 

dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dalam penelitian ini kemungkinan 
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disebabkan karena jumlah tenaga perawat yang pendidikannya S1 

keperawatan tidak cukup banyak (26,0%) sehingga mereka tidak terlalu dapat 

mempengaruhi perawat dengan pendidikan yang lebih rendah. Selain itu, di 

Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo 

Makassar telah dilakukan pembagian tugas dengan cukup baik antara masing-

masing tegana perawat tanpa memperhatikan aspek pendidikannya sehingga 

kecenderungan mereka bekerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan di 

ruangannya masing-masing. 

Selain itu, dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang Rawat 

Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar tidak 

membedakan antara S1 keperawatan dengan DIII keperawatan, dimana pada 

dasarnya mereka diberikan tugas dan tanggung jawab yang sama apabila 

mereka bekerja sebagai perawat pelaksana. Apabila ada pasien baru masuk, 

maka perawat yang menerima pasien baru tersebut bertugas untuk melakukan 

pengkajian keperawatan sampai proses pendokumentasian tanpa melihat latar 

belakang pendidikannya. Lebih lanjut, proses evaluasi dan pendokumentasian 

dilakukan tiap shift jaga tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang 

mereka miliki. Walaupun di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR 

Wahidin Sudirohusodo Makassar telah diterapkan Model Asuhan Keperawatan 

Profesional (MAKP) dengan pendekatan metode tim, namun tidak mengadopsi 

MAKP secara murni dimana tidak semua ketua tim pendidikannya S1 

keperawatan.  
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Dalam metode tim, saat pasien baru masuk di ruang rawat, pasien 

dan keluarga akan diterima oleh Ketua Tim dan diperkenalkan kepada anggota 

tim yang ada. Kemudian ketua tim akan mengorientasi tentang ruang, 

peraturan-peraturan ruangan, perawat penanggung jawab (ketua tim) dan 

anggota tim. Bila anggota tim yang menerima pasien baru pada sore dan 

malam hari atau saat hari libur, pengkajian awal dapat dilakukan oleh anggota 

tim terutama yang terkait dengan masalah kesehatan utama pasien, anggota 

tim membuat masalah keperawatan yang utama dan melakukan tindakan 

keperawatan dengan terlebih dahulu mendiskusikannya dengan penanggung 

jawab sore/malam/hari libur. Saat ketua tim ada, pengkajian dilengkapi oleh 

ketua tim, kemudian membuat rencana yang lengkap dan selanjutnya akan 

menjadi panduan bagi anggota tim dalam memberikan asuhan keperawatan 

pada pasien (Sitorus dan Panjaitan, 2011). Sedangkan di  Ruang Rawat Inap 

Private Care Center ketua tim bertugas untuk memonitor anggota timnya 

apakah pengkajian dan proses keperawatan sudah dilakukan atau belum. 

2. Hubungan masa kerja perawat dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan 

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan tidak ada hubungan masa 

kerja perawat dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan 

di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo 

Makassar (p=0,345). 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Robbins 

(2006) bahwa lama kerja seseorang pada suatu organisasi tidak identik dengan 

produktifitas yang tinggi pula. Orang dengan masa kerja lama tidak berarti yang 

bersangkutan memiliki tingkat kemangkiran rendah. Tidak ada alasan yang 

meyakinkan bahwa  orang yang telah lebih lama berada dalam suatu pekerjaan 

akan lebih produktif dan bermotivasi tinggi ketimbang mereka yang 

senioritasnya yang lebih rendah.  

Dari teori Muklas M yang dikutip dalam Hamsyah (2005)  sejalan 

dengan teori Robbins (2006) mengemukakan bahwa sampai saat ini belum 

dapat diambil kesimpulan yang meyakinkan, bahwa pengalaman kerja yang 

lama akan dapat menjamin bahwa mereka lebih produktif dari pada karyawan 

yang belum lama kerja. Namun teori tersebut tidak sejalan dengan Dewi dan  

Wiku (2005) semakin lama seseorang dalam bekerja, akan semakin terampil 

dalam melaksanakan pekerjaan. Pendapat tersebut ditegaskan oleh Harsiwi 

(2003) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa lama bekerja merupakan 

pengalaman individu yang akan menentukan pertumbuhan dalam pekerjaan 

dan jabatan, pengalaman merupakan proses belajar dan pengetahuan yang 

didapatkan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas dan ketrampilan bekerja. 

Tidak ditemukannya hubungan masa kerja perawat dengan kinerja 

perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dalam penelitian ini 

kemungkinan disebabkan karena secara umum dalam penelitian ini 

perawatnya sebagian besar telah memiliki pengalaman kerja minimal satu 



xcix 
 

tahun sehingga mereka telah melakukan proses adaptasi dengan baik di 

lingkungan kerjanya. 

3. Hubungan beban kerja perawat dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan 

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan ada hubungan beban kerja 

perawat dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di 

Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo 

Makassar (p=0,042) dimana perawat yang beban kerjanya tinggi cenderung 

memiliki kinerja yang baik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan 

dibandingkan dengan perawat yang beban kerjanya rendah dan faktor yang 

paling berhubungan dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin 

Sudirohusodo Makassar adalah beban kerja.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Irwady (2007) yang menemukan bahwa beban kerja berkaitan erat dengan 

produktifitas tenaga kesehatan, dimana 53,2% waktu yang benar-benar 

produktif yang digunakan pelayanan kesehatan langsung (kegiatan langsung) 

dan sisanya 39,9% digunakan untuk kegiatan  tidak langsung.  

Tenaga kesehatan khususnya perawat, dimana analisa beban 

kerjanya dapat dilihat dari aspek-aspek seperti tugas-tugas yang dijalankan 

berdasarkan fungsi utamanya, begitupun tugas tambahan yang dikerjakan. 

Analisa beban dilihat juga dari jumlah pasien yang harus dirawat, kapasitas 
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kerjanya sesuai dengan pendidikan yang ia peroleh, waktu kerja yang 

digunakan untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan jam kerja yang 

berlangsung setiap hari, serta kelengkapan fasilitas yang dapat membantu 

perawat menyelesaikan kerjanya dengan baik.  

Beban kerja perawat dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan 

asuhan keperawatan,  hasil penelitian yang didapatkan dari aspek fisik rata-

rata jumlah perawat di ruangan rawat inap tidak sebanding dengan jumlah 

pasien yang dirawat, selain itu pekerjaan non keperawatan masih banyak 

dilakukan oleh perawat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Nursalam 

(2007) bahwa penetapan jumlah perawat berdasarkan kebutuhan klien sangat 

penting, karena bila jumlah perawat tidak sesuai dengan jumlah tenaga yang 

dibutuhkan, tidak ada waktu lagi perawat untuk melakukan tindakan 

keperawatan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan rencana keperawatan, 

waktu perawat hanya cukup untuk melakukan tindakan kolaborasi dan 

perawat tidak sempat melakukan tindakan terapi keperawatan, menganalisis 

tindakan observasi, dan pemberian pendidikan kesehatan. 

Pelaksanaan asuhan keperawatan dari aspek waktu rata-rata  

perawat merasa waktu yang dipergunakan untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaannya tidaklah cukup sehingga banyak pekerjaan lanjutan yang 

seharusnya  dikerjakan oleh petugas sebelumnya.  Dalam teori Gibson dikutip 

dalam penelitian Hamzah (2003) mengemukakan bahwa faktor hubungan 

interpersonal dan semangat kelompok dapat mempengaruhi tingkat kepuasan 
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kerja, rekan kerja yang mendukung terciptanya situasi tolong menolong, 

bersahabat dan bekerjasama akan menciptakan suasana kerja yang 

menyenangkan dan menimbulkan kepuasan kerja. Selain itu dari tenaga 

kesehatan lainnya yang juga mempengaruhi keserasian dan produktifitas kerja 

bagi perawat itu sendiri. 

Adanya kecenderungan perawat yang beban kerjanya tinggi memiliki 

kinerja yang baik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dalam penelitian ini 

disebabkan karena pada penelitian ini metode yang digunakan merupakan 

cross sectional study dimana variabel independen dalam hal ini beban kerja 

dan variabel dependen dalam hal ini kinerja perawat diukur pada saat yang 

bersamaan, sehingga kecenderungan bahwa ketika perawat melakukan asuhan 

keperawatan dengan baik cenderung menyita waktu yang cukup banyak 

karena mereka harus melakukan proses keperawatan yang terdiri atas 

pengkajian, perumusan masalah, perencanaan, implementasi, dan evaluasi 

diserta dengan pendokumentasian yang menyebabkan mereka harus bekerja 

dengan lebih baik sehingga hal ini berdampak pada beban kerja mereka 

menjadi tinggi. Sedangkan perawat yang beban kerjanya rendah kemungkinan 

disebabkan karena mereka tidak melakukan proses keperawatan yang terdiri 

atas pengkajian, perumusan masalah, perencanaan, implementasi, dan 

evaluasi diserta dengan pendokumentasian dengan baik dan karenanya tidak 

merasa beban kerjanya tinggi. 
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4. Hubungan insentif dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan 

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan ada hubungan insentif 

dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang 

Rawat Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar 

(p=0,016) dimana perawat yang merasa insentifnya cukup cenderung memiliki 

kinerja yang baik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dibandingkan 

dengan perawat yang merasa insentifnya kurang. 

Menurut Sitorus (2006) kompensasi dan penghargaan yang diberikan 

kepada perawat bukan bagian dari asuhan medis atau kompensasi dan 

penghargaan berdasarkan prosedur, tetapi kompensasi berupa jasa yang dapat 

diberikan kepada PP dan PA dalam satu tim yang dapat ditentukan berdasar 

derajat ketergantungan klien. Penghargaan lain yang diperlukan adalah PP 

dapat mempelajari secara detail asuhan keperawatan tertentu sesuai dengan 

gangguan masalah yang dialami sehingga mengarah kepada pada pendidikan 

ners spesialis.  

Menurut Stoner dan Freeman dikutip dalam Nursalam (2007) 

keadilan dan penghargaan yang diterima seseorang dengan seimbang dengan 

usaha yang mereka kerjakan akan membuat orang tersebut termotivasi dalam 

pekerjaan sehingga meningkatkan kualitas pekerjaannya. Demikian pula 

dengan penelitian Wandi (2007) mengungkapkan bahwa beban yang dirasakan 

oleh perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan lebih berat karena 
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mereka dituntut untuk mampu memberikan asuhan keperawatan yang benar-

benar profesional dengan program-program yang telah direncanakan oleh 

kepala ruang selaku manajer ruangan, wajar saja jika perawat juga 

menginginkan penghargaan atau reward yang lebih atas beban kerja yang 

mereka miliki. 

Bagi perawat tentu akan  kecewa jika dengan apa yang telah 

dilakukan namun tidak ada timbal balik sedikitpun dari pihak manejemen 

rumah sakit walaupun hanya sekedar motivasi atau evaluasi seperti ungkapan 

salah satu patisipan bahwa reward yang diberikan hanya berupa sakit hati. Dari 

ungkapan itu ada nada kekecewaan yang dirasakan yang sebenarnya meskipun 

hanya berupa motivasi atau evaluasi dan bukan reward berupa materi perawat 

akan merasa lebih dihargai atas kerja kerasnya selama ini dalam memberikan 

asuhan keperawatan kepada pasien.  

5. Hubungan suasana kerja dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan 

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan ada hubungan suasana 

kerja dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di 

Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin Sudirohusodo 

Makassar (p=0,005) dimana perawat yang suasana kerjanya kondusif 

cenderung memiliki kinerja yang baik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan 

dibandingkan dengan perawat yang suasana krjanya kurang kondusif. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Cox & 

Griffith (2006) bahwa keberhasilan seseorang sering tidak terlepas dari 

bantuan rekan-rekan kerjanya, olehnya hubungan yang harmonis perlu tercipta 

dikalangan pekerja demi pengembangan diri dan organisasi tersebut. 

Hubungan yang tidak harmonis sering menciptakan kesenjangan-kesenjangan 

yang bila dipertahankan dapat mnenjadi beban dalam bekerja. Selain itu, rasa 

pesimis dan kecemburuan terhadap rekan kerja sering muncul atau timbul, 

karena keberadaan seorang dalam struktur organisasi tersebut yang 

merupakan dampak yang terjadi dari kesalahan dalam penyusunan atau 

pemilihan orang-orang yang duduk dalam suatu struktur keorganisasian, 

hampir sama dengan dampak yang ditimbulkan pada promosi yang kurang atau 

berlebihan.  

6. Hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan 

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan ada hubungan gaya 

kepemimpinan dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR Wahidin 

Sudirohusodo Makassar (p=0,023) dimana perawat yang menganggap gaya 

kepemimpinan di ruangannya demokratis cenderung memiliki kinerja yang baik 

dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dibandingkan dengan perawat yang 

menganggap gaya kepemimpinan di ruangannya otoriter. 
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Menurut Mayo dikutip dalam Nursalam (2011) menyatakan bahwa 

pimpinan yang terlalu dominan menyebabkan pegawainya tidak termotivasi 

dan cenderung pasif, seharusnya seorang pemimpin bisa menempatkan gaya 

kepemimpinan pada situasinya. Setiabudi (2009) dalam penelitiannya  bahwa 

kepemimpinan yang ada dalam suatu kelompok atau masyarakat tergantung 

pada situasi yang terdapat pada kelompok/ masyarakat tersebut. Seperti 

ungkapan dari partisipan yaitu aturan yang ditetapkan semestinya divoting 

dulu berdasarkan suara terbanyak bukan dari pendapat sepihak, untuk 

pernyataan ini dalam situasi yang sangat menguntungkan atau sangat tidak 

menguntungkan cenderung gaya kepemimpinannya bersifat otoriter.  

Sementara pada situasi dimana hubungan antara anggota dengan 

pemimpinnya sedang-sedang saja atau anggota kelompok sangat dipentingkan 

maka gaya kepemimpinan lebih diarahkan pada gaya kepemimpinan 

demokratis.  

Dengan demikian menurut peneliti hubungan pemimpin dengan 

bawahan berkaitan dengan derajat kualitas emosi dari hubungan tersebut, 

yang mencakup tingkat keakraban dan penerimaan bawahan terhadap 

pemimpinnya. Semakin yakin dan percaya bawahan kepada pemimpinnya, 

semakin efektif kelompok dalam mencapai tujuannya, seorang pemimpin yang  

positif  yaitu harus bisa memberi kesempatan dan dorongan yang cukup 

sebagai suatu motivasi bagi bawahannya selain itu perhatian serta mau  

mendengarkan bawahan, ungkapan ini sejalan dengan pernyataan salah satu 
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partisipan yaitu biasanya saran yang kami sampaikan akan ditampung dan 

dibahas dalam rapat, sebaliknya seorang pemimpin yang negatif berpandangan 

bahwa seseorang harus dipaksa untuk bekerja yang pada dasar pemikirannya 

bahwa manusia itu malas, dan juga Pemimpin memotivasi bawahannya dengan 

memberi sanksi dan hukuman. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti tidak bisa melakukan observasi secara mendetail 

dengan melihat satu-persatu perawat dalam melakukan asuhan keperawatan 

sehingga hasil penelitian ini bergantung dari kejujuran responden dalam mengisi 

kuesioner sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan 

metode observasi. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti tidak mengambil 

pembanding di ruangan bangsal sehingga peneliti tidak bisa membandingkan 

kinerja perawat di ruangan VIP dan di ruangan bangsal. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pengolahan data penelitian yang telah dilakukan diperoleh 

kesimpulan bahwa : 

1. Tidak ada hubungan antara pendidikan perawat dengan kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center 

RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar (p= 0,474) 

2. Tidak ada hubungan antara masa kerja perawat dengan kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center 

RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar (p= 0,345) 

3. Ada hubungan antara beban kerja perawat dengan kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center 

RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar (p= 0,042) 

4. Ada hubungan antara insentif dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR 

Wahidin Sudirohusodo Makassar (p=0,016) 

5. Ada hubungan antara suasana kerja dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR 

Wahidin Sudirohusodo Makassar (p=0,005) 

6. Ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center 

RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar (p=0,023) 
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7. Faktor yang paling berhubungan dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP DR 

Wahidin Sudirohusodo Makassar adalah beban kerja  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diberikan beberapa saran 

kepada pihak yang terkait:  

1. Bagi rumah sakit, hendaknya memperhatikan beban kerja perawat, suasana 

kerja, dan insentif dalam rangka meningkatkan kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan.   

2. Bagi tenaga keperawatan diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerjanya 

dalam melakukan asuhan keperawatan dengan melihat keperawatan sebagai 

sebuah pengabdian dan sebuah profesi yang mulia sehingga dalam bekerja 

selalu optimal tanpa terpengaruh oleh faktor lain baik itu faktor eksternal 

maupun faktor internal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan eksplorasi yang lebih terkait dengan 

hubungan pendidikan dan masa kerja dengan kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan dengan melakukan perbandingan antara ruang 

perawatan VIP dengan ruang perawatan bangsal, serta faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi kinerja perawat. 

4. Bagi peneliti agar dapat mengaplikasikan pengetahuannya pada lingkungan 

pekerjaan kelak sehingga kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan dapat terus optimal atau dapat ditingkatkan.  
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Perawat  Dalam Pelaksanaan Asuhan 

Keperawatan di Ruang Rawat Inap Private Care Center RSUP Dr Wahidin 

Sudirohusodo Makassar 

 

 

A. Data Demografi 

1. Inisial   :  

2. Umur   :……….Thn   

3. Jenis Kelamin : 

4. Unit Kerja  : 

5. Pengalaman Kerja :……………..Thn 

6. Pendidikan Terakhir :        

  D III Keperawatan 

 

 D IV Keperawatan 

 

 S 1 Keperawatan 

 

 SPK 

 

 Lain-lain ;……………… 
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B. Beban Kerja 

Petunjuk pengisian 

Isilah daftar pertanyaan di bawah ini secara jujur menurut pendapat saudara, dan 

membubuhkan tanda cek (√) pada baris dan kolom yang saudara pilih. 

SL : Selalu 

SR : Sering 

JR : Jarang 

TP : Tidak Pernah    

 

 

                          

No. Daftar Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR TP 

1. Selain melaksanakan Asuhan Keperawatan, saya juga 

mengerjakan pekerjaan yang lain di ruangan 

perawatan 

    

2. Dalam melaksanakan tanggung jawab yang 

dibebankan diruangan, saya tidak perlu 

melaksanakan Asuhan Keperawatan 

    

3. Tanggung jawab yang diberikan diruangan saya 

laksanakan setiap hari secara terus-menerus 

    

4. Tanggung jawab / beban kerja yang diberikan 

diruangan menyita waktu shift saya 

    

5. Saya lebih menikmati mengerjakan pekerjaan diluar 

Asuhan Keperawatan 

    

6. Saya senang dalam melaksanakan tanggung jawab / 

beban kerja yang diberikan 

    

7. Dalam melaksanakan tanggung jawab yang 

diberikan, saya ditunjang dengan kelengkapan 

fasilitas yang ada diruangan 

    

8. Dalam melaksanakan tanggung jawab yang 

dibebankan, saya meminta bantuan rekan kerja / 

teman sejawat 

    

9. Dalam melaksanakan tanggung jawab yang 

dibebankan, saya dapat melaksanakan dengan baik 

    

10. Ada insentif khusus yang diberikan oleh ruangan 

dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan 

kepada saya 
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C. Insentif 

Berilah tanda silang pada kolom yang ada di sebelah kanan pada masing-masing 

butir pernyataan dengan pilihan sesuai dengan yang anda alami 

Ket:  

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

No PERNYATAAN Alternatif Pilihan 

SS S TS STS 

1 Saya puas dengan Gaji Bulanan yang saya terima dari RS      

2 Saya senang dengan sistem penggajian yang dilakukan 

oleh tempat kerja saya karena pembayarannya tepat 

waktu 

    

3 Saya tidak puas dengan jumlah gaji yang saya terima 

karena tidak memperhitungkan tingkat pendidikan dan 

pangkat/golongan saya. 

    

4 Saya senang dengan pemberian insentif tambahan dari 

rumah sakit karena didasarkan atas prestasi atau kerja 

ekstra 

    

5 Saya tidak puas dengan jaminan keselamatan kerja yang 

diberikan kepada saya 

    

 

 
D. Suasana Kerja 

Berilah tanda silang pada kolom yang ada di sebelah kanan pada masing-masing 

butir pernyataan dengan pilihan sesuai dengan yang anda alami 

Ket:  

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

No PERNYATAAN Alternatif Pilihan 

SS S TS STS 

1 Saya puas dengan suasana kerja saya karena komunikasi 

dengan teman kerja berjalan baik dan lancar 

    

2 Saya tidak puas dengan rekan kerja saya karena mereka 

tidak mampu melakukan hubungan yang baik dengan 

saya 

    

3 Saya puas dengan rekan kerja saya karena dapat bekerja 

sama dalam menjalankan tugas 
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4 Saya tidak puas dengan lingkungan kerja saya karena 

sikap saling menghargai sesama individu kadang tidak 

terjaga.   

    

5 Saya puas dengan rekan kerja saya karena masing-

masing teman kerja saling mengerti tugas dan tanggung 

jawabnya.  

    

 

 
E. Gaya Kepemimpinan 

Pilihlah salah satu keadaan yang sesuai dengan kondisi pimpinan/kepala ruangan 

anda. 

No Item Penilaian 
Alternatif Pilihan 

Otoriter (3) Demokratis (2) Liberal (1) 

1 Pengambilan 

keputusan 

Keputusan selalu 

dibuat oleh 

pimpinan 

Keputusan dibuat 

bersama antara 

pimpinan dan 

bawahan 

Keputusan lebih 

banyak dibuat oleh 

bawahan 

2 Komunikasi Komunikasi 

berlangsung satu 

arah dari pimpinan 

kepada bawahan 

Komunikasi 

berlangsung 

timbal-balik 

Pimpinan hanya 

berkomunikasi 

apabila diperlukan 

oleh bawahan 

3 Pengawasan Pengawasan 

terhadap sikap, 

tingkah laku, 

perbuatan atau 

kegiatan para 

bawahan dilakukan 

secara ketat 

Pengawasan 

dilakukan secara 

wajar 

Hampir tiada 

pengawasan 

terhadap tingkah 

laku bawahan 

4 Prakarsa Prakarsa harus 

selalu berasal dari 

pimpinan 

Prakarsa berasal 

dari bawahan dan 

pimpinan 

Prakarsa selalu 

berasal dari 

bawahan 

5 Pendapat Tiada kesempatan 

bagi bawahan 

untuk memberikan 

saran, 

pertimbangan atau 

pendapat 

Banyak 

kesempatan dari 

bawahan untuk 

menyampaikan 

saran dan 

pertimbangan 

Hampir tiada 

pengarahan dari 

pimpinan 

6 Tugas Tugas-tugas 

bawahan diberikan 

secara instruktif 

Tugas-tugas  

kepada bawahan 

diberikan dengan 

lebih bersifat 

permintaan dari 

Peranan pimpinan 

sangat sedikit 

dalam kegiatan 

kelompok 
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pada instruktif 

7 Kritik/Pujian Lebih banyak kritik 

daripada pujian 

Pujian dan kritik 

seimbang dan 

pimpinan 

memperhatikan 

perasaan dalam 

bersikap dan 

bertindak 

Pimpinan tidak 

peduli deengan apa 

yang dilakukan 

bawahan 

8 Tuntutan Pimpinan 

menuntut prestasi 

sempurna dari 

bawahan tanpa 

syarat 

Pimpinan 

mendorong 

prestasi sempurna 

para bawahan 

dalam batas 

masing-masing 

Kepentingan 

pribadi lebih 

penting dari 

kepentingan 

kelompok 

9 Sikap Sikap cenderung 

kasar dan kaku 

dalam bertindak 

Sikap saling hormat 

menghormati dan 

saling menghargai, 

terdapat suasana 

saling percaya 

Sikap tidak 

menghargai satu 

sama lain, timbul 

suasana saling 

curiga 

10 Tanggung 

Jawab 

Tanggung jawab 

keberhasilan 

organisasi hanya 

dipikul oleh 

pimpinan 

Tanggung jawab 

keberhasilan 

organisasi 

ditanggung secara 

bersama-sama 

Tanggung jawab 

keberhasilan 

organisasi dipikul 

oleh perorangan 

 

F. Kinerja Perawat Dalam Melaksanakan Asuhan Keperawatan  
Petunjuk Pengisian 

Isilah daftar pernyataan ini secara jujur menurut pendapat saudara, dan 

membubuhkan tanda cek (√) pada baris dan kolom yang saudara pilih. 

SL : Selalu 

SR : Sering 

JR : Jarang 

TP : Tidak Pernah 

No. Daftar Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR TP 

 

1. 

2. 

 

3. 

 Pengkajian   

Format pengkajian keperawatan pasien  saya isi dengan lengkap 

Saat saya menerima pasien baru saya melakukan pengkajian 

dengan mengambil data aktual (data baru) 

Dalam pengkajian pasien, saya berusaha memperoleh data yang 

komprehensif (aspek Bio, Psikososial, Spiritual)  
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1. 

 

2. 

 

3. 

Diagnosa Keperawatan 

Saya akan mengumpulkan data yang lengkap supaya mudah 

dalam membuat diagnosa keperawatan 

Pada diagnosa keperawatan yang saya buat, saya biasa 

menyelesaikan masalah tersebut 

Pembuatan diagnosa sesuai keadaan pasien dapat bersifat 

aktual/potensial, pada diagnosa yang aktual saya akan 

melengkapi dengan data subyektif dan obyektif 

    

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Perencanaan  

Dalam membuat rencana keperawatan, saya mengacu pada 

diagnosa keperawatan 

Rencana tindakan keperawatan yang saya buat saya susun 

menurut prioritas masalah 

Rencana tindakan keperawatan yang saya buat 

menggambarkan keterlibatan klien dan keluarga didalamnya 

    

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Pelaksanaan  

Dalam melaksanakan tindakan keperawatan, saya  mengacu 

pada perencanaan keperawatan 

Saat implementasi tindakan, saya memperhatikan prinsip 

aseptic dan antiseptic 

Saat melakukan tindakan, saya berdasarkan dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) 

    

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Evaluasi  

Setiap selesai melakukan tindakan saya mengobservasi respon 

klien 

Dalam melakukan evaluasi saya  mengacu kepada tujuan dan 

kriteria hasil 

Saya  melakukan revisi rencana dan tindakan keperawatan 

berdasarkan hasil evaluasi yang saya lakukan 

    

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Pendokumentasian 

Setelah melakukan tindakan keperawatan saya akan mencatat 

pada format catatan perawatan 

Catatan perawatan akan dibuat segera setelah melakukan 

tindakan 

Penulisan pada pencatatan perawatan saya lakukan dengan 

tulisan jelas, ringkas dan menggunakan istilah baku 

    



cxix 
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OBSERVASI PENILAIAN KINERJA PERAWAT  

No. Urut Responden : 

Lembar observasi ini diisi oleh peneliti atau penamping berdasarkan pengamatan 

langsung pada responden tanpa pemberitahuan kepada responden. 

No. Daftar Pertanyaan Ya Tidak 

1. Format pengkajian keperawatan pasien diisi oleh 

perawat dengan lengkap 

  

2. Saat perawat menerima pasien baru, perawat melakukan 

pengkajian dengan mengambil data aktual (data baru) 

  

3. Dalam pengkajian pasien, perawat berusaha 

memperoleh data yang komprehensif (aspek bio, 

psikososial, spiritual) 

  

4. Diagnosa keperawatan yang dibuat oleh perawat dapat  

diselesaikan dengan baik 

  

5. Pembuatan diagnosa oleh perawat sesuai dengan 

keadaan pasien yang dapat bersifat aktual/ potensial 

  

6. Dalam membuat rencana keperawatan, perawat 

mengacu kepada diagnosa keperawatan dan disusun 

menurut prioritas masalah 

  

7. Rencana tindakan keperawatan yang dibuat oleh perawat 

menggambarkan keterlibatan klien dan keluarga 

didalamnya 

  

8. Saat implementasi tindakan keperawatan, perawat 

memperhatikan prinsip aseptik dan anti septik 

  

9. Saat perawat melakukan tindakan sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) 

  

10. Setiap selesai melakukan tindakan , perawat 

mengobservasi respon klien 

  

11. Dalam melakukan evaluasi, perawat mengacu kepada 

tujuan dan kriteria hasil 

  

12. Setiap selesai melakukan tindakan keperawatan, perawat 

mencatat pada format catatan keperawatan 

  

13. Catatan perawatan akan dibuat segera setelah perawat 

melakukan tindakan dengan istilah yang telah baku 
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Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,931 10 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

beban1 19,10 35,878 ,759 ,923 

beban2 19,40 34,489 ,783 ,921 

beban3 19,10 37,656 ,565 ,932 

beban4 19,20 34,178 ,840 ,918 

beban5 18,90 37,878 ,651 ,928 

beban6 19,50 34,500 ,853 ,917 

beban7 19,40 36,933 ,649 ,928 

beban8 19,50 37,611 ,651 ,928 

beban9 19,10 35,878 ,759 ,923 

beban10 19,40 34,489 ,783 ,921 
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Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,771 5 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

insentif1 8,00 5,556 ,485 ,752 

insentif2 8,10 5,433 ,455 ,769 

insentif3 8,10 5,656 ,701 ,686 

insentif4 8,20 5,511 ,654 ,694 

insentif5 8,00 6,000 ,492 ,746 
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Reliability 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,872 5 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

suasanakerja1 8,20 7,956 ,491 ,890 

suasanakerja2 8,00 6,667 ,875 ,804 

suasanakerja3 8,10 6,767 ,589 ,880 

suasanakerja4 8,10 6,544 ,798 ,819 

suasanakerja5 8,00 6,889 ,803 ,822 

 
Reliability 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,943 10 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

gayakepemimpinan1 17,60 28,933 ,761 ,939 

gayakepemimpinan2 17,50 27,167 ,649 ,943 

gayakepemimpinan3 17,30 26,456 ,907 ,931 

gayakepemimpinan4 17,40 26,267 ,834 ,934 

gayakepemimpinan5 17,20 26,844 ,750 ,938 

gayakepemimpinan6 17,40 27,378 ,673 ,941 

gayakepemimpinan7 17,30 26,456 ,907 ,931 

gayakepemimpinan8 17,40 26,267 ,834 ,934 

gayakepemimpinan9 17,20 26,844 ,750 ,938 

gayakepemimpinan10 17,40 27,378 ,673 ,941 
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Reliability 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,863 18 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

kinerja1 35,50 56,944 ,449 ,857 

kinerja2 35,60 54,044 ,545 ,853 

kinerja3 35,60 58,933 ,304 ,863 

kinerja4 35,70 57,344 ,412 ,859 

kinerja5 35,60 58,933 ,304 ,863 

kinerja6 35,70 58,900 ,269 ,864 

kinerja7 35,50 56,944 ,449 ,857 

kinerja8 35,30 55,344 ,528 ,854 

kinerja9 35,60 54,489 ,511 ,855 

kinerja10 35,30 56,456 ,433 ,858 

kinerja11 35,40 51,600 ,761 ,842 

kinerja12 35,30 55,344 ,528 ,854 

kinerja13 35,70 60,900 ,302 ,863 

kinerja14 35,80 57,289 ,383 ,860 

kinerja15 35,30 55,344 ,528 ,854 

kinerja16 35,60 54,489 ,511 ,855 
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kinerja17 35,30 56,456 ,433 ,858 

kinerja18 35,40 51,600 ,761 ,842 
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Logistic Regression 
 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 50 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 50 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of 

cases. 

 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

Baik 0 

Kurang 1 

 
Block 0: Beginning Block 
 

Classification Tablea,b 

 

Observed 

Predicted 

 Kinerja Askep Percentage 

Correct  Baik Kurang 

Step 0 Kinerja Askep Baik 36 0 100,0 

Kurang 14 0 ,0 

Overall Percentage   72,0 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is ,500 

 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -,944 ,315 8,991 1 ,003 ,389 

 



cxxviii 
 

 

 
Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables bbankerja 5,500 1 ,019 

insentif 6,822 1 ,009 

suasanakerja 10,355 1 ,001 

gayakepemimpinan 7,206 1 ,007 

Overall Statistics 20,886 4 ,000 

 
Block 1: Method = Backward Stepwise (Conditional) 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 26,311 4 ,000 

Block 26,311 4 ,000 

Model 26,311 4 ,000 

Step 2a Step -,691 1 ,406 

Block 25,620 3 ,000 

Model 25,620 3 ,000 

Step 3a Step -2,578 1 ,108 

Block 23,042 2 ,000 

Model 23,042 2 ,000 

a. A negative Chi-squares value indicates that the Chi-

squares value has decreased from the previous step. 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 32,985a ,409 ,589 

2 33,675a ,401 ,577 

3 36,254a ,369 ,532 

a. Estimation terminated at iteration number 20 because 

maximum iterations has been reached. Final solution cannot 

be found. 
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Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 Kinerja Askep Percentage 

Correct  Baik Kurang 

Step 1 Kinerja Askep Baik 33 3 91,7 

Kurang 4 10 71,4 

Overall Percentage   86,0 

Step 2 Kinerja Askep Baik 33 3 91,7 

Kurang 4 10 71,4 

Overall Percentage   86,0 

Step 3 Kinerja Askep Baik 35 1 97,2 

Kurang 9 5 35,7 

Overall Percentage   80,0 

a. The cut value is ,500 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a bbankerja 20,224 8334,985 ,000 1 ,998 6,068E8 

insentif ,704 ,854 ,679 1 ,410 2,022 

suasanakerja 21,822 8334,985 ,000 1 ,998 3,001E9 

gayakepemimpinan 1,367 ,896 2,330 1 ,127 3,923 

Constant -65,622 25004,954 ,000 1 ,998 ,000 

Step 2a bbankerja 20,456 8416,177 ,000 1 ,998 7,655E8 

suasanakerja 21,931 8416,177 ,000 1 ,998 3,346E9 

gayakepemimpinan 1,389 ,886 2,455 1 ,117 4,010 

Constant -65,182 25248,530 ,000 1 ,998 ,000 

Step 3a bbankerja 20,647 8553,514 ,000 1 ,998 9,267E8 

suasanakerja 22,257 8553,515 ,000 1 ,998 4,634E9 

Constant -64,062 25660,543 ,000 1 ,998 ,000 

a. Variable(s) entered on step 1: bbankerja, insentif, suasanakerja, gayakepemimpinan. 
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Model if Term Removeda 

Variable 

Model Log 

Likelihood 

Change in -2 

Log Likelihood df 

Sig. of the 

Change 

Step 1 bbankerja -23,195 13,404 1 ,000 

insentif -16,839 ,693 1 ,405 

suasanakerja -37,765 42,546 1 ,000 

gayakepemimpinan -17,720 2,455 1 ,117 

Step 2 bbankerja -25,201 16,728 1 ,000 

suasanakerja -40,538 47,401 1 ,000 

gayakepemimpinan -18,133 2,592 1 ,107 

Step 3 bbankerja -28,102 19,951 1 ,000 

suasanakerja -47,814 59,375 1 ,000 

a. Based on conditional parameter estimates 

 

Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 2a Variables insentif ,689 1 ,407 

Overall Statistics ,689 1 ,407 

Step 3b Variables insentif ,823 1 ,364 

gayakepemimpinan 2,605 1 ,107 

Overall Statistics 3,255 2 ,196 

a. Variable(s) removed on step 2: insentif. 

b. Variable(s) removed on step 3: gayakepemimpinan. 
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Frequency Table 
 

Umur 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dewasa Awal (21-35 Tahun) 45 90,0 90,0 90,0 

Dewasa Tengah (36-45 Tahun) 4 8,0 8,0 98,0 

Dewasa Akhir (46-55 Tahun) 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Jenis Kelamin 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 19 38,0 38,0 38,0 

Perempuan 31 62,0 62,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Tempat Kerja 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Lantai 2 22 44,0 44,0 44,0 

Lantai 3 28 56,0 56,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Pendidikan 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Profesional 13 26,0 26,0 26,0 

Vokasional 37 74,0 74,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Pengalaman Kerja 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Lama 25 50,0 50,0 50,0 

Baru 25 50,0 50,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Beban Kerja 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 24 48,0 48,0 48,0 

Rendah 26 52,0 52,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Insentif 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Cukup 35 70,0 70,0 70,0 

Kurang 15 30,0 30,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Suasana Kerja 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kondusif 44 88,0 88,0 88,0 

Tidak Kondusif 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Gaya Kepemimpinan 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Demokratis 38 76,0 76,0 76,0 

Otoriter 12 24,0 24,0 100,0 
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Gaya Kepemimpinan 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Demokratis 38 76,0 76,0 76,0 

Otoriter 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Kinerja Askep 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 36 72,0 72,0 72,0 

Kurang 14 28,0 28,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

 

 
Crosstabs 
 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pendidikan * Kinerja Askep 50 100,0% 0 ,0% 50 100,0% 

Pengalaman Kerja * Kinerja 

Askep 

50 100,0% 0 ,0% 50 100,0% 

Beban Kerja * Kinerja Askep 50 100,0% 0 ,0% 50 100,0% 

Insentif * Kinerja Askep 50 100,0% 0 ,0% 50 100,0% 

Suasana Kerja * Kinerja Askep 50 100,0% 0 ,0% 50 100,0% 

Gaya Kepemimpinan * Kinerja 

Askep 

50 100,0% 0 ,0% 50 100,0% 
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Pendidikan * Kinerja Askep 
 

Crosstab 

 
Kinerja Askep 

Total Baik Kurang 

Pendidikan Profesional Count 8 5 13 

Expected Count 9,4 3,6 13,0 

% within Pendidikan 61,5% 38,5% 100,0% 

% within Kinerja Askep 22,2% 35,7% 26,0% 

% of Total 16,0% 10,0% 26,0% 

Vokasional Count 28 9 37 

Expected Count 26,6 10,4 37,0 

% within Pendidikan 75,7% 24,3% 100,0% 

% within Kinerja Askep 77,8% 64,3% 74,0% 

% of Total 56,0% 18,0% 74,0% 

Total Count 36 14 50 

Expected Count 36,0 14,0 50,0 

% within Pendidikan 72,0% 28,0% 100,0% 

% within Kinerja Askep 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 72,0% 28,0% 100,0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 
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Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,954a 1 ,329   

Continuity Correctionb ,381 1 ,537   

Likelihood Ratio ,918 1 ,338   

Fisher's Exact Test    ,474 ,264 

Linear-by-Linear Association ,935 1 ,334   

N of Valid Cases 50     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,64. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 
 
Pengalaman Kerja * Kinerja Askep 
 

 

 

Crosstab 

 
Kinerja Askep 

Total Baik Kurang 

Pengalaman Kerja Lama Count 20 5 25 

Expected Count 18,0 7,0 25,0 

% within Pengalaman Kerja 80,0% 20,0% 100,0% 

% within Kinerja Askep 55,6% 35,7% 50,0% 

% of Total 40,0% 10,0% 50,0% 

Baru Count 16 9 25 

Expected Count 18,0 7,0 25,0 

% within Pengalaman Kerja 64,0% 36,0% 100,0% 

% within Kinerja Askep 44,4% 64,3% 50,0% 

% of Total 32,0% 18,0% 50,0% 

Total Count 36 14 50 

Expected Count 36,0 14,0 50,0 

% within Pengalaman Kerja 72,0% 28,0% 100,0% 

% within Kinerja Askep 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 72,0% 28,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,587a 1 ,208   

Continuity Correctionb ,893 1 ,345   

Likelihood Ratio 1,604 1 ,205   

Fisher's Exact Test    ,345 ,173 

Linear-by-Linear Association 1,556 1 ,212   

N of Valid Cases 50     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 
 
Beban Kerja * Kinerja Askep 
 

 

 

Crosstab 

 
Kinerja Askep 

Total Baik Kurang 

Beban Kerja Tinggi Count 21 3 24 

Expected Count 17,3 6,7 24,0 

% within Beban Kerja 87,5% 12,5% 100,0% 

% within Kinerja Askep 58,3% 21,4% 48,0% 

% of Total 42,0% 6,0% 48,0% 

Rendah Count 15 11 26 

Expected Count 18,7 7,3 26,0 

% within Beban Kerja 57,7% 42,3% 100,0% 

% within Kinerja Askep 41,7% 78,6% 52,0% 

% of Total 30,0% 22,0% 52,0% 

Total Count 36 14 50 

Expected Count 36,0 14,0 50,0 

% within Beban Kerja 72,0% 28,0% 100,0% 

% within Kinerja Askep 100,0% 100,0% 100,0% 
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Crosstab 

 
Kinerja Askep 

Total Baik Kurang 

Beban Kerja Tinggi Count 21 3 24 

Expected Count 17,3 6,7 24,0 

% within Beban Kerja 87,5% 12,5% 100,0% 

% within Kinerja Askep 58,3% 21,4% 48,0% 

% of Total 42,0% 6,0% 48,0% 

Rendah Count 15 11 26 

Expected Count 18,7 7,3 26,0 

% within Beban Kerja 57,7% 42,3% 100,0% 

% within Kinerja Askep 41,7% 78,6% 52,0% 

% of Total 30,0% 22,0% 52,0% 

Total Count 36 14 50 

Expected Count 36,0 14,0 50,0 

% within Beban Kerja 72,0% 28,0% 100,0% 

% within Kinerja Askep 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 72,0% 28,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,500a 1 ,019   

Continuity Correctionb 4,121 1 ,042   

Likelihood Ratio 5,785 1 ,016   

Fisher's Exact Test    ,028 ,020 

Linear-by-Linear Association 5,390 1 ,020   

N of Valid Cases 50     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,72. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Insentif * Kinerja Askep 
 

 

 

Crosstab 

 
Kinerja Askep 

Total Baik Kurang 

Insentif Cukup Count 29 6 35 

Expected Count 25,2 9,8 35,0 

% within Insentif 82,9% 17,1% 100,0% 

% within Kinerja Askep 80,6% 42,9% 70,0% 

% of Total 58,0% 12,0% 70,0% 

Kurang Count 7 8 15 

Expected Count 10,8 4,2 15,0 

% within Insentif 46,7% 53,3% 100,0% 

% within Kinerja Askep 19,4% 57,1% 30,0% 

% of Total 14,0% 16,0% 30,0% 

Total Count 36 14 50 

Expected Count 36,0 14,0 50,0 

% within Insentif 72,0% 28,0% 100,0% 

% within Kinerja Askep 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 72,0% 28,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 6,822a 1 ,009   

Continuity Correctionb 5,145 1 ,023   

Likelihood Ratio 6,498 1 ,011   

Fisher's Exact Test    ,016 ,013 

Linear-by-Linear Association 6,685 1 ,010   

N of Valid Cases 50     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,20. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Suasana Kerja * Kinerja Askep 
 

 

 

Crosstab 

 
Kinerja Askep 

Total Baik Kurang 

Suasan

a Kerja 

Kondusif Count 35 9 44 

Expected Count 31,7 12,3 44,0 

% within Suasana Kerja 79,5% 20,5% 100,0% 

% within Kinerja Askep 97,2% 64,3% 88,0% 

% of Total 70,0% 18,0% 88,0% 

Tidak Kondusif Count 1 5 6 

Expected Count 4,3 1,7 6,0 

% within Suasana Kerja 16,7% 83,3% 100,0% 

% within Kinerja Askep 2,8% 35,7% 12,0% 

% of Total 2,0% 10,0% 12,0% 

Total Count 36 14 50 

Expected Count 36,0 14,0 50,0 

% within Suasana Kerja 72,0% 28,0% 100,0% 

% within Kinerja Askep 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 72,0% 28,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,355a 1 ,001   

Continuity Correctionb 7,471 1 ,006   

Likelihood Ratio 9,304 1 ,002   

Fisher's Exact Test    ,005 ,005 

Linear-by-Linear Association 10,148 1 ,001   

N of Valid Cases 50     
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,355a 1 ,001   

Continuity Correctionb 7,471 1 ,006   

Likelihood Ratio 9,304 1 ,002   

Fisher's Exact Test    ,005 ,005 

Linear-by-Linear Association 10,148 1 ,001   

N of Valid Cases 50     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,68. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 
 
Gaya Kepemimpinan * Kinerja Askep 
 

 

 

Crosstab 

 
Kinerja Askep 

Total Baik Kurang 

Gaya Kepemimpinan Demokratis Count 31 7 38 

Expected Count 27,4 10,6 38,0 

% within Gaya Kepemimpinan 81,6% 18,4% 100,0% 

% within Kinerja Askep 86,1% 50,0% 76,0% 

% of Total 62,0% 14,0% 76,0% 

Otoriter Count 5 7 12 

Expected Count 8,6 3,4 12,0 

% within Gaya Kepemimpinan 41,7% 58,3% 100,0% 

% within Kinerja Askep 13,9% 50,0% 24,0% 

% of Total 10,0% 14,0% 24,0% 

Total Count 36 14 50 

Expected Count 36,0 14,0 50,0 

% within Gaya Kepemimpinan 72,0% 28,0% 100,0% 

% within Kinerja Askep 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 72,0% 28,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,206a 1 ,007   

Continuity Correctionb 5,363 1 ,021   

Likelihood Ratio 6,688 1 ,010   

Fisher's Exact Test    ,023 ,012 

Linear-by-Linear Association 7,062 1 ,008   

N of Valid Cases 50     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,36. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 
 

 

 
 


