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ABSTRACT 

 

Loyalty is a repeat purchase of a services consistently by the patient. The 

key role is very patient trust and commitment. Influential aspect in this regard is 

the ability, benevolence, integrity, the relationship remains stable and the ability 

to maintain relationships 

 Design used in this study was cross sectional design. The population was 

pasient inpatients Semen Gresik Hospital. Total sample was 28 respondents, 

taken according to inclusion criteria, the independents variables were trust and 

commitment of patients, and the dependen variables was loyalty of patients. Data 

were collected using structured questionsnaire, with Spearman Rho correlation 

analize. 

The result showed that there was significant correlation between trust and 

the loyalty of patients (p=0,000), from the aspects ability (p=0,009), aspects 

benevolence (p=0,001), aspects integritas (p=0,000) and than relationship 

commitment with loyalty (p=0,000) from the aspects relationship remains stable 

(p=0,001), aspects the ability to maintain relationships (p=0,000). 

From the research we can concluse the trust and commitment to patients in 

nursing care in inpatient installation there is a meaningful relationship. aspects 

that need to be improved ability and benevolence.  

 

 

Keywords : Trust, Commitment, Loyalty.  



 

PENDAHULUAN 

 

Peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit akan membangun 

pemasaran relasional, dengan memperhatikan dua hal yang menjadi kunci utama, 

yaitu kepercayaan (trust) dan komitmen (commitment). Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Bloemer dan Odekenken Schoder (2002) menunjukkan bahwa 

kepuasan secara positif menguatkan kepercayaan dan mengarahkan komitmen 

mereka hingga akhirnya mampu meningkatkan loyalitas pasien dalam bentuk 

word-of-mouth, niat membeli (purchase intention), dan ketidakpekaan terhadap 

harga (prise insensitivity). Di Rumah Sakit Semen Gresik telah melakukan 

evaluasi kepuasan setiap tahun. Hasil kepuasan, masih ada pasien mengatakan 

ketidakpuasan terhadap pelayanan keperawatan yang telah diberikan. Sedangkan 

bila melihat kunjungan pasien di rawat inap ada penurunan. Namun hal ini belum 

bisa dijelaskan secara terperinci hubungan kepercayaan dan komitmen pasien 

terhadap pelayanan keperawatan dengan loyalitas pasien. 

Menurut data kepuasan pasien di rawat inap Rumah Sakit Semen Gresik 

tahun 2008 sebesar 96,22% dan tahun 2009 sebesar 84,30%, mengalami 

penurunan 11,92%. Sedangkan data kunjungan pasien di Rawat Inap tahun 2008 

sebesar 7837 orang dan tahun 2009 sebesar 7630 orang, terjadi penurunan 2,64%. 

Dampak apabila ketidakpuasan pasien mengakibatkan kepercayaan dan 

komitmen pasien terhadap pelayanan keperawatan akan berkurang, tentunya 

pasien tidak loyal dan berakibat penurunan kunjungan. 

Menyadari bahwa pelayanan perawat yang tidak berkualitas mempunyai 

dampak yang sangat berat terhadap rumah sakit, landasan kepuasan pasien dari 

produk jasa yang diberikan, proses dan purna beli, sehingga dapat dipelajari 

aspek-aspek untuk meningkatkan kepercayaan pasien, yaitu : kemampuan yang 

mengarah pada kompetensi, kebaikan hati dan integritas pasien. Sedangkan 

komitmen dengan memperhatikan aspek keinginan hubungan stabil dan kemauan 

berkorban untuk memelihara hubungan dengan harapan pasien akan loyal 

terhadap Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik. 

Salah satu upaya peningkatan kunjungan di Rawat Inap adalah 

meningkatkan kepercayaan dan komitmen pasien, sehingga pasien menjadi loyal. 

Melalui kegiatan peningkatan kualitas pelayanan perawat sehingga harapan 

pasien terpenuhi atau melebihi harapannya. Kegiatan ini mulai pasien masuk 

sampai dengan pasien pulang. Dalam hal ini perlu diperhatikan aspek-aspek yang 

menjadikan pasien percaya dan mempunyai komitmen, untuk selalu berhubungan 

secara stabil. Atas dasar permasalahan diatas, peneliti akan melakukan penelitian 

tentang hubungan kepercayaan dan komitmen pasien dalam pelayanan 

keperawatan dengan loyalitas pasien di Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik. 

 

 

METODE  DAN ANALISA 



 

Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional, yaitu jenis penelitian 

yang menekankan waktu pengukuran atau observasi data variabel independen 

dan dependen dinilai secara simultan pada satu saat, jadi tidak ada follow up 

(Nursalam,2003). Penelitian ini dilaksanakan Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit 

Semen Gresik sedangkan waktu penelitian pada tanggal 1 April-30 April 2011.  

Populasi pada penelitian ini adalah populasi dari penelitian ini pasien yang 

pernah dirawat di Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik dua tahun terakhir dari 

kelas VVIP, VIP, kelas I, II, IIA, IIB, dan III sebanyak 30 responden. Dengan 

teknik sampling purposive sampling, besar sampel dalam penelitian ini sesuai 

dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan.sebesar 28 responden. Dalam 

penelitian ini Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepercayaan pasien, 

komitmen pasien. Sedangkan variabel tergantung dalam peneliti adalah loyalitas 

pasien. Dalam penelitian ini instrumen  yang digunakan adalah: Kuesioner 

kepercayaan pasien, meliputi kemampuan (Ability), Kebaikan hati (Benevolence), 

Integritas (Integrity). Komitmen pasien meliputi, keinginan hubungan stabil, 

kemauan melakukan pengorbanan untuk memelihara hubungan, dan loyalitas 

pasien.  

Data disajikan dalam bentuk diagram dan tabel kemudian dikumpulkan 

dalam bentuk frekuensi dan prosentase. Data dikumpulkan dengan cara deskriptif  

dan tabel frekuensi yang dikonfirmasikan dalam bentuk prosentase dan narasi. 

Data yang sudah berbentuk tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan 

uji korelasi Spearman Rho, yaitu untuk mengukur tingkat atau eratnya hubungan 

antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang berskala 

ordinal. Dengan menghubungkan sampel yang sama dengan signifikan p ≤ 0,05 

artinya jika hasil uji statistik menunjukkan p ≤ 0,05 maka Ha diterima yaitu ada 

hubungan antara faktor kepercayaan dan komitmen pasien terhadap pelayanan 

keperawatan dengan loyalitas pasien. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hubungan loyalitas pasien berdasarkan kepercayaan dalam pelayanan 

keperawatan  

Hubungan  loyalitas pasien pada pasien Rawat Inap berdasarkan 

kepercayaan dalam pelayanan keperawatan dijelaskan dalam tabel di bawah ini. 

 
Tabel 1 Hubungan loyalitas pasien berdasarkan kepercayaan dalam pelayanan 

keperawatan pada Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik 

tanggal 1 April s/d 30 April 2011. 

Kepercayaan 

Terhadap Pelayanan 

Keperawatan 

Loyalitas pasien 

Total 

Baik Cukup Kurang 



 

N % N % N % N % 

Baik 6 21,43 13 46,42 0 0 19 67,85 

Cukup 0 0 9 32,15 0 0 9 32,15 

Kurang 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 6 21,43 22 78,57 0 0 28 100 

Spearman’s Rho               p = 0,000 r = 0,657 

 
Pada responden atau pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen 

Gresik, didapatkan sebagian besar mempunyai  kepercayaan yang baik terhadap 

pelayanan keperawatan yang diberikan padanya yaitu sebanyak 19 orang 

(67,85%) dan tidak satupun yang mempunyai kepercayaan yang kurang terhadap 

pelayanan keperawatan yang diberikan.  

Pada 28 responden pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen 

Gresik, didapatkan sebagian besar mempunyai loyalitas yang cukup sebanyak 22 

orang (78,57%) dan tidak satupun reponden yang mempunyai loyalitas kurang.  

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan Spearman Rho 

Correlation menunjukkan tingkat kemaknaan p = 0.000 yang artinya ada 

hubungan kepercayaan dalam pelayanan keperawatan dengan loyalitas  pada 

pasien rawat inap di Rumah Sakit Semen Gresik. Derajat kekuatan hubungan 

adalah r = 0,657 yang berarti mempunyai korelasi kuat.  

Dalam Geren (2000) kepercayaan adalah kemampuan untuk membuat 

dirinya lebih peka pada tindakan yang diambil oleh orang yang dipercayainya. 

Sedangkan dimensi kepercayaan menurut Mayer (1995), ada tiga hal yang 

membentuk kepercayaan seseorang yaitu kemampuan (ability), kebaikan hati 

(benevolence) dan integritas (integrity). Jacob (1990) menyampaikan bahwa 

kualitas pelayanan keperawatan di ruang rawat inap rumah sakit dapat dilihat dari 

beberapa aspek, diantaranya penampilan keprofesian (pengetahuan, sikap, 

perilaku tenaga perawat), efisiensi dan efektivitas (pemanfaatan semua sumber 

daya di rumah sakit) dan keselamatan pasien.  Loyalitas menurut Tjiptono (2000) 

adalah sebagai pembelian ulang secara konsisten oleh pelanggan. 

 Dari karakteristik responden diketahui sebagian besar (39%) 

berpendidikan SMA dan hanya sebagian kecil (7%) berpendidikan SD. Semakin 

tinggi tingkat pengetahuan seseorang, semakin mudah menilai pelayanan 

keperawatan yang diberikan. Pasien dapat melihat kemampuan dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan, sikap dan perilaku perawat saat melakukan 

tindakan keperawatan dan kebaikan hati yang dilakukan dengan penuh 

keikhlasan saat dibutuhkan. Kepercayaan yang timbul akan membentuk suatu 

keinginan tetap menggunakan jasa pelayanan kesehatan bila mereka 



 

membutuhkannya. Dalam hal ini di Instalasi Rawat Inap dibutuhkan peran 

penting dari Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan untuk membentuk perawat  

yang mempunyai kemampuan, kebaikan hati dan integritas yang kuat. Dan 

semuanya dilakukan secara kontinyu dengan penuh keikhlasan. Tentunya pasien 

akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan kembali dan membina hubungan 

jangka panjang. 

 

1.1 Hubungan loyalitas pasien berdasarkan kepercayaan pasien dari 

aspek kemampuan,  kebaikan hati, integritas dalam pelayanan 

keperawatan. 

Tabel 2 Hubungan loyalitas pasien berdasarkan kepercayaan pasien dari aspek 

kemampuan, kebaikan hati, integritas dalam pelayanan keperawatan 

di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik tanggal 1 April 

s/d 30 April 2011 

      

Kemampua

n  

Kebaikan 

hati  
Integritas Loyalitas 

Spearma

ns Rho 

Kemampua

n  

Correlation 

Coefficient 
1,000 0,674(**) 0,752(**) 0,484(**) 

    Sig. (2-tailed) . 0,000 0,000 0,009 

    N 28 28 28 28 

  Kebaikan 

hati  

Correlation 

Coefficient 
0,674(**) 1,000 0,706(**) 0,568(**) 

    Sig. (2-tailed) 0,000 . 0,000 0,002 

    N 28 28 28 28 

  Integritas  Correlation 

Coefficient 
0,752(**) 0,706(**) 1,000 0,631(**) 

    Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 . 0,000 

    N 28 28 28 28 

  Loyalitas  Correlation 
Coefficient 

0,484(**) 0,568(**) 0,631(**) 1,000 

    Sig. (2-tailed) 0,009 0,002 0,000 . 

    N 28 28 28 28 

 

a. Menjelaskan dari aspek kemampuan. 



 

Pada responden atau pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen 

Gresik didapatkan sedang atau cukup mempunyai loyalitas berdasarkan 

kepercayaan pasien  dari aspek kemampuan dalam pelayanan keperawatan. 

Berdasarkan hasil analisis Spearman Rho Correlation, didapatkan 

koefisien korelasi p = 0,009 dan r = 0,484 yang artinya ada derajat hubungan 

sedang antara kepercayaan pasien dari aspek kemampuan dalam pelayanan 

keperawatan dengan loyalitas pasien. 

Menurut Kim (2003) mendefinisikan kemampuan (Ability) sebagai 

jaminan kepuasan dan keamanan yang diberikan penyedia jasa kepada pasien 

meliputi kompetensi, ilmu pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan menurut 

Jacobis (1990) menyampaikan bahwa kualitas pelayanan keperawatan di ruang 

rawat inap rumah sakit dapat diuraikan dari beberapa aspek, diantaranya : 

Penampilan keprofesian atau aspek klinis (pengetahuan, sikap dan perilaku 

tenaga perawat), efesiensi dan efektivitas, serta aspek keselamatan pasien. 

Sedangkan menurut Aaker (1997), mengartikan loyalitas sebagai satu ukuran 

keterkaitan seorang pelanggan, mungkin akan beralih ke pelayanan jasa lainnya, 

terutama jika pemberi pelayanan jasa membuat perubahan, baik dalam harga atau 

unsur produk layanan. 

Hasil penelitian dari 28 responden di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit 

Semen Gresik, diketahui hampir seluruh responden mempunyai lama rawat inap 

3- 7 hari (79%) dan sebagian kecil lama rawat inap > 7 hari (21,4%). Semakin 

lama dirawat, pasien merasakan  kemampuan perawat dalam melakukan tindakan 

keperawatan, perhatian perawat, perilaku, keamanan serta kenyamanan yang 

diterima dapat membangun hubungan yang sangat berharga. Hal ini dapat 

memenuhi keinginan pasien secara tepat. Semakin memahami apa yang menjadi 

kebutuhan dan keinginan pasien yang masih tersembunyi, sehingga mampu 

memberikan layanan yang lebih baik.  Kemudian bila dilihat karakteristik 

perawat di Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari 8 ruang perawatan, tentunya 

diharapkan mempunyai kemampuan memberikan asuhan keperawatan kepada 

pasien sampai tingkat sangat memuaskan. Hal ini seharusnya disikapi oleh diklat 

keperawatan dengan menjadwalkan pelatihan yang dibutuhkan. Sedangkan untuk 

kegiatan mutu yang rutin dilakukan seperti study kasus, ronde keperawatan, 

Problem Solving Better Of Health, melakukan sosialisasi hasil seminar yang 

telah diikuti, PKMRS, analisa lapangan secara langsung gabungan antara panitia 

peningkatan mutu perawatan, K3 dan panitia pengendalian infeksi dilakukan 

setiap satu bulan dan pemantauan temuan di layanan keperawatan dilakukan 

setiap hari. Harapan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Instalasi Rawat 

Inap dapat meningkatkan kepercayaan pasien dari aspek kemampuan. 

b. Menjelaskan dari aspek kebaikan hati. 

Pada responden atau pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen 

Gresik didapatkan sedang atau cukup mempunyai loyalitas berdasarkan 

kepercayaan pasien  dari aspek kebaikan hati dalam pelayanan keperawatan. 



 

Berdasarkan hasil analisis Spearman Rho Correlation, didapatkan 

koefisien korelasi p = 0,002 dan r = 0,568  yang artinya ada derajat hubungan 

sedang antara kepercayaan pasien dari aspek kebaikan hati  dalam pelayanan 

keperawatan dengan loyalitas pasien. 

Menurut Rousseau (1998) mendefinisikan kepercayaan adalah wilayah 

psikologis yang merupakan perhatian atau perilaku yang baik dari orang lain. 

Penyedia jasa bukan semata-mata mengejar perilaku maksimal semata, 

melainkan juga memiliki perhatian besar dalam mewujudkan kepuasan pasien. 

Menurut Adji Muslihuddin (1996), mutu asuhan pelayanan rawat inap dikatakan 

baik, apabila memberikan ketentraman kepada pasien dan menyediakan 

pelayanan yang benar-benar profesional dari setiap strata pengelola rumah sakit. 

Sedangkan loyalitas menurut Ode Kenken-Schroder (2000), dari perspektif sikap 

dikatakan pelanggan loyal akan menjadi advocates yang akan terus membela 

produk atau perusahaan jasa yang telah digunakannya dalam keadaan apapun dan 

terus merekomendasikannya kepada orang lain. 

Dari karakteristik responden sebagian besar responden berumur >40 tahun 

(43%) dan sebagian kecil responden berumur <20 tahun (4%). Bertambahnya 

umur seseorang semakin banyak pengalaman, dimana mereka pernah mendapat 

perawatan dari rumah sakit lain, banyak informasi kesehatan yang didapat dari 

media cetak, media elektronika dan pusat-pusat pelayanan kesehatan. Disamping 

itu pengaruh orang lain yang dianggap penting juga faktor yang menentukan 

seseorang menggunakan jasa pelayanan kesehatan yang dituju. Kepercayaan 

pasien dari aspek kebaikan hati ini, perawat mempunyai kemampuan 

memberikan perhatian yang besar, sabar, empati dan ikhlas, sehingga kebutuhan 

pasien bisa diberikan dengan sangat memuaskan. Perasaan dekat atau akrab dari 

perawat kepada pasien, hal ini akan mendorong keinginan pasien melanjutkan 

hubungan, dan akan memberikan suatu kemanfaatan bagi kedua belah pihak. 

Untuk itu peran aktif dari Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan dalam mengelola 

perilaku tenaga perawat, dalam bentuk bimbingan dan pembinaan lebih lanjut. 

Karena etika dan perilaku merupakan hal yang sangat penting, maka pembinaan 

langsung dilakukan oleh Kepala Bidang keperawatan setiap  satu minggu sekali, 

yang dihadiri oleh satu perawat dari masing-masing ruangan. 

c. Menjelaskan dari aspek integritas. 

Pada responden atau pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen 

Gresik didapatkan hubungan bermakna yang kuat loyalitas berdasarkan 

kepercayaan pasien  dari aspek integritas dalam pelayanan keperawatan. 

Berdasarkan hasil analisis Spearman Rho Correlation, didapatkan 

koefisien korelasi p = 0,000 dan r = 0,631 yang artinya ada derajat hubungan kuat  

antara kepercayaan pasien dari aspek integritas  dalam pelayanan keperawatan 

dengan loyalitas pasien. 

Morgan dan Hunt (1994) mendefinisikan bahwa kepercayaan akan terjadi 

apabila seseorang memiliki kepercayaan diri dalam sebuah pertukaran dengan 

mitra yang memiliki integritas dan dapat dipercaya. Sedangkan menurut Revans 



 

(1986), pasien yang masuk dalam pelayanan rawat inap mengalami tingkat proses 

transformasi, yaitu tahap Admission, tahap Diagnosis, tahap Treatment, tahap 

Inspection dan tahap Control. Loyalitas menurut Schurr dan Ozanne (1995), 

dapat berbentuk kesediaan pasien untuk bekerja sama dengan penyedia jasa 

kesehatan. Suatu perusahaan jasa yang didalamnya terdapat kepercayaan akan 

mendorong timbulnya loyalitas antara masing-masing pihak. 

Dari data yang didapatkan dari 28 responden di Instalasi Rawat Inap 

Rumah Sakit Semen Gresik diketahui bahwa setengah responden (50%) sebagai 

pegawai swasta dan tidak satupun yang bekerja sebagai ABRI (0%). Hal ini 

menjelaskan Gresik merupakan kota industri, sehingga banyak responden bekerja 

sebagai karyawan pabrik. Harapan secepatnya mendapatkan penanganan segera, 

kualitas produk layanan keperawatan yang dapat dipercaya dan informasi yang 

akurat, tepat waktu. Hal ini akan menghasilkan kepercayaan yang semakin tinggi 

dan mampu melancarkan arus pertukaran informasi antar kedua belah pihak.  

Kondisi ini merupakan target yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan di 

sekitar Rumah Sakit Semen Gresik. Peran pimpinan dalam mengelola informasi 

yang terkait dengan mutu pelayanan keperawatan dan kualitas pelayanan 

kesehatan sangat penting. Dalam konteks bisnis, kepercayaan merupakan salah 

satu kunci hubungan yang dibangun antara pasien dan penyedia jasa pelayanan 

kesehatan Rumah Sakit.  

 

2. Hubungan loyalitas pasien berdasarkan komitmen dalam pelayanan 

keperawatan.  

Hubungan loyalitas pasien berdasarkan komitmen pasien, dijelaskan dalam 

tabel di bawah ini : 

Tabel 3 Hubungan loyalitas pasien berdasarkan komitmen pasien dalam 

pelayanan keperawatan di Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik 

tanggal 1 April s/d 30 April 2011 

 

 Komitmen 

Terhadap Pelayanan 

Keperawatan 

Loyalitas pasien 

Total 

Baik Cukup Kurang 

N % N % N % N % 

Baik 4 14,29 8 28,57 0 0 12 42,86 

Cukup 2 7,14 14 50 0 0 16 57,14 

Kurang 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 6 21,43 22 78,57 0 0 28 100 

Spearman’s Rho               p= 0,000 r = 0,704 

 



 

Pada responden atau pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen 

Gresik, sebagian besar mempunyai komitmen yang cukup terhadap pelayanan 

keperawatan yang diberikan sebanyak 16 orang (57,14%) dan tidak satupun 

mempunyai komitmen yang kurang terhadap pelayanan keperawatan atau 0%. 

Pada 28 responden pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen 

Gresik, didapatkan sebagian besar mempunyai loyalitas yang cukup sebanyak 22 

orang (78,57%) dan tidak satupun reponden yang mempunyai loyalitas kurang.  

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan Spearman Rho 

Correlation menunjukkan tingkat kemaknaan p = 0.000 yang artinya ada 

hubungan komitmen dalam pelayanan keperawatan dengan loyalitas  pada pasien 

rawat inap di Rumah Sakit Semen Gresik. Derajat kekuatan hubungan adalah r = 

0,704 yang berarti mempunyai korelasi kuat.  

Dalam teori Moorman (1992), komitmen dalam hubungan adalah 

keinginan untuk menjaga suatu hubungan yang bermakna bagi kedua belah pihak 

secara terus menerus. Komitmen memiliki dua aspek yang penting, yaitu 

keinginan untuk mengembangkan hubungan tetap stabil dan kemauan untuk 

berkorban memelihara hubungan. Sedangkan menurut Adji Muslihuddin (1996), 

mutu asuhan keperawatan di Instalasi Rawat Inap dikatakan baik, apabila 

memberikan rasa tenteram kepada pasien dan memberikan pelayanan yang benar-

benar profesional dari setiap strata pengelola rumah sakit. Pelayanan bermula 

sejak pasien ke rumah sakit sampai pulangnya pasien. Kemudian Loyalitas 

menurut Tjiptono (2000) adalah sebagai pembelian ulang secara konsisten oleh 

pelanggan. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari 28 responden di Instalasi Rawat Inap 

Rumah Sakit Semen Gresik, diketahui sebagian besar responden berumur > 40 

tahun (43%) dan sebagian kecil responden berumur < 20 tahun (4%). Hal ini 

mengambarkan bertambahnya umur seseorang, semakin banyak pengalaman, 

semakin banyak sumber informasi tentang pelayanan kesehatan yang didapatkan. 

Sehingga mereka dapat memilih pelayanan kesehatan yang sesuai dengan 

harapan mereka. Untuk menjaga hubungan yang bermakna ini, diperlukan 

pelayanan keperawatan secara profesional dan konsisten. Komitmen pasien 

merupakan pendorong yang sangat kuat terhadap loyalitas pasien. Peran aktif 

Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan dalam mengelola tenaga keperawatan, 

sehingga para perawat mempunyai komitmen yang tinggi untuk selalu 

meningkatkan kualitas pelayanan, melaksanakan prosedur dan standar kualitas 

pelayanan, aktif dalam segala kegiatan mutu, mampu menanggapi keluhan 

pelayanan keperawatan yang diberikan dengan harapan sesuai dengan keinginan 

pasien. Dapat disimpulkan bahwa komitmen merupakan faktor penting untuk 

memperkuat hubungan. 

 

2.1 Hubungan loyalitas pasien berdasarkan komitmen pasien dari aspek 

keinginan hubungan stabil dan kemauan berkorban untuk 

memelihara hubungan dalam pelayanan keperawatan. 



 

Tabel 4 Hubungan  loyalitas pasien berdasarkan komitmen pasien dari aspek 

keinginan hubungan stabil dan kemauan berkorban untuk memelihara 

hubungan dalam pelayanan keperawatan di Instalasi Rawat Inap 

Rumah Sakit Semen Gresik tanggal 1 April s/d 30 April 2011 

   

Keinginan 

hubungan 

stabil 

Kemauan 

untuk 

berkorban 

Loyalitas 

Spearmans 

Rho 

Keinginan 

hubungan 

stabil 

Correlation 

Coefficient 
1,000 0,782(**) 0,610(**) 

  

Sig. (2-

tailed) 
. 0,000 0,001 

  

N 28 28 28 

 

Kemauan 

untuk 

berkorban 

memelihara 

hubungan. 

Correlation 

Coefficient 
0,782(**) 1,000 0,617(**) 

  

Sig. (2-

tailed) 
0,000 . 0,000 

  

N 28 28 28 

 

Loyalitas 
Correlation 

Coefficient 
0,610(**) 0,617(**) 1,000 

  

Sig. (2-

tailed) 
0,001 0,000 . 

  

N 28 28 28 

 

a. Menjelaskan dari aspek keinginan hubungan stabil. 

Pada responden pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik 

didapatkan hubungan bermakna yang  kuat loyalitas berdasarkan komitmen  

pasien  dari aspek keinginan hubungan stabil dalam pelayanan keperawatan. 

Berdasarkan hasil analisis Spearman Rho Correlation, didapatkan 

koefisien korelasi p = 0,001 dan r = 0,610  yang artinya ada derajat hubungan 

kuat  antara komitmen  pasien dari aspek keinginan hubungan stabil  dalam 

pelayanan keperawatan dengan loyalitas pasien. 

Hennig-Thurau dan Klee (1997) menjelaskan bahwa tingkat kepuasan 

pelanggan  yang tinggi akan mengarahkan pelanggan  untuk menciptakan 



 

komitmen dan mempengaruhi ikatan emosional. Menurut Adji Muslihuddin 

(1996), mutu asuhan keperawatan rawat inap dikatakan baik, apabila memberikan 

rasa tenteram kepada pasien dan menyediakan pelayanan yang benar-benar 

profesional dari setiap strata pengelola rumah sakit, pelayanan bermula sejak 

pasien masuk sampai dengan pasien pulang. Sedangkan menurut Kotler (2000), 

loyalitas yang tak terpisahkan (undivided Loyality) dapat ditunjukkan dengan 

runtutan AAAA, artinya pelanggan atau pasien hanya menggunakan jasa layanan 

tertentu saja. 

Dari karakteristik pendidikan pasien sebagian besar responden (39%) SMU 

dan sebagian kecil (7%) responden lulusan sekolah dasar. Dengan pendidikan 

lebih tinggi, tentunya responden dapat menilai seobyektif mungkin pelayanan 

keperawatan yang telah diberikan, baik kemampuan, keterampilan, sikap, 

perilaku, sehingga terbina hubungan kekeluargaan antara perawat  dan pasien. 

Perasaan dekat atau akrab bagi pasien terhadap penyedia jasa kesehatan tersebut, 

mendorong pasien mempunyai keinginan melanjutkan hubungan dan memandang 

hubungan yang bernilai ini tetap dilanjutkan, maka akan memberikan suatu 

kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini peran Kepala Instalasi dan 

Kepala Ruangan untuk membentuk pribadi perawat di Instalasi Rawat Inap dapat 

membangun citra diri yang baik, agar pasien mempunyai komitmen yang kuat 

untuk dapat menggunakan kembali jasa pelayanan kesehatan. 

b. Menjelaskan dari aspek kemauan berkorban untuk memelihara 

hubungan. 

Pada responden pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik 

didapatkan hubungan bermakna yang  kuat loyalitas berdasarkan komitmen  

pasien  dari aspek kemauan berkorban untuk memelihara hubungan dalam  

pelayanan keperawatan. 

Berdasarkan hasil analisis Spearman Rho Correlation, didapatkan 

koefisien korelasi p = 0,000 dan r = 0,617  yang artinya ada derajat hubungan 

kuat  antara komitmen  pasien yang dari aspek kemauan berkorban untuk 

memelihara hubungan  dalam  pelayanan keperawatan dengan loyalitas pasien. 

Moorman (1992),  komitmen dalam suatu hubungan adalah keinginan 

untuk menjaga suatu hubungan yang bermakna bagi kedua belah pihak secara 

terus- menerus. Sedangkan menurut Adji Muslihuddin (1996), mutu asuhan 

pelayanan rawat inap dikatakan baik, apabila :  Memberikan rasa tenteram 

kepada pasiennya dan menyediakan pelayanan yang benar-benar profesional dari 

setiap strata pengelola rumah sakit. Pelayanan bermula sejak masuknya pasien 

kerumah sakit sampai pulangnya pasien. Dharmamesta (1999), loyalitas tindakan 

menjelaskan memuaskan pelanggan atau pasien adalah pertahanan paling baik 

melawan persaingan, perusahaan jasa yang berhasil menjaga agar pelanggannya 

selalu puas hampir tidak terkalahkan. 

Karakreristik responden berdasarkan lama dirawat, hampir seluruhnya 

responden mempunyai lama rawat inap 3-7 hari (79%) dan sebagian kecil lama 

rawat inap > 7 hari (21,4%). Dengan hari rawat yang lebih lama, tentunya 



 

disamping pasien sudah dapat menilai kemampuan perawat dalam melakukan 

tindakan keperawatan, menilai perilaku sampai dengan terjalin hubungan 

kekeluargaan yang baik antara perawat dan pasien. Bila perawat mampu 

memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan harapan sangat memuaskan, 

maka akan mampu mendorong komitmen pasien untuk membangun, 

mengembangkan, dan mempertahankan hubungan, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa komitmen merupakan faktor penting untuk memperkuat hubungan. Dalam 

hal ini komitmen tiap manajer, komitmen sumber daya dan komitmen infra 

struktur yang mendukung proses tindakan keperawatan di Rumah Sakit Semen 

Gresik, merupakan kondisi yang mempengaruhi terbentuknya komitmen pasien. 

Memuaskan pasien, merupakan pertahanan paling baik. Adanya program 

kegiatan yang mendukung terciptanya budaya mutu, peningkatan mutu menjadi  

perilaku dan alat nilai di Instalasi Rawat Inap  akan berakibat pemenuhan standar 

dan kepuasan pelanggan atau pasien secara terus menerus. Perusahaan jasa yang 

berhasil menjaga agar pelanggannya selalu merasa puas hampir tak terkalahkan. 

Para pelanggan atau pasien menjadi lebih setia atau memiliki loyalitas. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

1. Ada hubungan kuat p = 0,000 dan r = 0,657 antara kepercayaan pasien  

dalam  pelayanan keperawatan dengan loyalitas pasien di Instalasi Rawat 

Inap Rumah Sakit Semen Gresik.  

a. Ada hubungan derajat sedang p = 0,009 dan r = 0,484 antara kepercayaan 

pasien dari aspek kemampuan dalam pelayanan keperawatan dengan 

loyalitas pasien 

b. Ada hubungan derajat sedang p = 0,002 dan r = 0,568 antara kepercayaan 

pasien dari aspek kebaikan hati dalam pelayanan keperawatan dengan 

loyalitas pasien.  

c. Ada hubungan kuat p = 0,000 dan r = 0,631 antara  kepercayaan pasien 

dari aspek integritas dalam pelayanan keperawatan dengan loyalitas 

pasien.  

2. Ada hubungan kuat p = 0,000 dan  r = 0,704 antara komitmen pasien  dalam  

pelayanan keperawatan dengan loyalitas pasien di Instalasi Rawat Inap 

Rumah Sakit Semen Gresik.  

a. Ada hubungan kuat p = 0,001 dan r = 0,610 antara komitmen pasien dari 

aspek keinginan hubungan stabil dalam pelayanan keperawatan dengan 

loyalitas pasien.  

b. Ada hubungan kuat p = 0,000 dan r = 0,617  antara komitmen pasien dari 

aspek kemauan berkorban untuk memelihara hubungan  terhadap 

pelayanan keperawatan dengan loyalitas pasien. 

 



 

Saran  

1. Pihak  managemen rumah sakit hendaknya lebih meningkatkan kepercayaan 

dan komitmen pasien dalam pelayanan keperawatan, dengan harapan 

loyalitas pasien semakin meningkat. 

2. Pihak managemen Rumah Sakit Semen Gresik, lebih meningkatkan 

kepercayaan pasien terutama dalam segi kemampuan (ability) dan kebaikan 

hati (benovolence). Karena dua hal ini yang perlu lebih ditingkatkan lagi. 

3. Perawat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik, untuk lebih 

konsisten dalam memberikan pelayanan keperawatan dan melakukan 

evaluasi kualitas pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan indikator-

indikator yang telah ada. 

4. Perlu penelitian lebih lanjut khususnya hubungan kepercayaan dan komitmen 

pasien dalam pelayanan keperawatan dengan loyalitas pasien  dengan 

methode yang berbeda. 
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ABSTRACT 

 

Satisfactory is feeling of degree some one after compare perform with 

hopes. Satisfactory depend on internal and external factory such education, age 

and health status. 

This reseach was used descritif design with cross sectional. Population 

was  the nurses that worked ad surgicaland child room and than internist I room 

and patient  in Semen Gresik Hospital. Populasi and sample was 12 nurse in 

Surgical and child room and 10 nurse in internist I room. Sample was need the 

patient of 20 person in Surgical and child room and 16 person in Internis I room 

with tehnick Purposiv sampling. Data of ability was collected by using kuesioner 

and value with tehnick total sampling, and than data analized by Spearman 

rhank. 

Result showed af ability the nurses in Surgical and Child Room and the 

Internis I Room was good (100%), so satisfactory of degree was 92% with 

satifact in caring. p = 0,003 and r = 0,444. 

Conclution the nurse hope to increase quality take care the patient so that 

the patient olways feel satisfied and reused to take caring in Semen Gresik 

Hospital. 

 

Key Word : Ability of nurses, Satisfactory the patient of degree 



 

PENDAHULUAN 

 

Rumah Sakit sebagai usaha penyedia jasa kesehatan bagi masyarakat sedang 

menghadapi persaingan yang cukup ketat. Jasa kesehatan yang disediakan oleh 

Rumah Sakit bagi masyarakat harus menghadapi persaingan dengan kompetitor 

yang tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri, yang menuntut 

digunakan model manajemen yang cocok untuk kondisi lingkungan global, 

sehingga mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan tersebut. Di 

Rumah Sakit Semen Gresik kegiatan mengevaluasi kemampuan kerja perawat 

dilakukan dengan cara penilaian terhadap kemampuan kerja perawat dan 

penilaian instrumen A (dokumen cacatan asuhan keperawatan), B (quesioner), C 

(standar operasional prosedur) yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan yang 

dilakukan oleh Bidang Keperawatan Rumah Sakit Semen Gresik. Berdasarkan 

survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Ruang Bedah dan Anak serta 

Ruang Penyakit Dalam I pada bulan September tahun 2010 melalui  penilaian 

terhadap kemampuan kerja perawat didapatkan hasil rata-rata 78,5. Hasil 

penilaian instrumen A, B dan C tahun 2009, didapatkan bahwa  dokumentasi 

asuhan keperawatan (instrumen A) 98 % sudah terisi lengkap dan 90 % sesuai 

prosedur dalam pelaksanaan tindakan keperawatan (instrumen C). Dari aspek 

penilaian terhadap kepuasan pasien atas pelayanan asuhan keperawatan melalui 

quesioner (instrumen B) didapatkan 82 % menyatakan puas atas pelayanan 

asuhan  keperawatan. Angka kepuasan tersebut masuk dalam nilai baik menurut 

standar yang ada di Rumah Sakit Semen Gresik yaitu 76-100 %, akan tetapi nilai 

yang didapatkan tersebut paling rendah dibandingkan dengan unit yang lain. 

Untuk itu evaluasi kemampuan kerja perawat terus dilakukan agar mutu 

pelayanan tetap terjaga dan Rumah Sakit tidak kehilangan pelanggan dan tetap 

terus bisa berkembang dalam situasi persaingan perumahsakitan yang semakin 

ketat sekarang ini. 

Berdasarkan data dari Rekam Medis Rumah Sakit Semen Gresik  tahun 

2006 s/d 2009 kunjungan pasien cenderung mengalami penurunan. Jumlah pasien 

rawat inap di Rumah Sakit Semen Gresik tahun 2006 sebanyak 6.619, tahun 2007 

sebanyak 7.126, tahun 2008 sebanyak 7.837, tahun 2009 sebanyak 7.630. 

Sedangkan jumlah pasien yang rawat inap di Ruang Bedah dan Anak serta Ruang 

Penyakit Dalam I pada tahun 2006 sebanyak 2.594, tahun 2007 sebanyak 2.582, 

tahun 2008 sebanyak 2.692, tahun 2009 sebanyak 2.587, dan tahun 2010 

sebanyak 2.751. Apabila hal tersebut dibiarkan terus berlangsung akan 

mempengaruhi perkembangan dari Rumah Sakit.   

Kepuasan dibentuk dari sebuah hasil dan sebuah referensi perbandingan, 

yaitu membandingkan hasil yang diterima dengan suatu standart tertentu. 

Perbandingan tersebut membentuk tiga kemungkinan yaitu pertama adalah bila 

jasa yang dirasakan melebihi pengharapan (quality surprise), yang kedua bila 

kualitas pelayanan memenuhi pengharapan, dan yang terakhir jika jasa yang 



 

diterima lebih buruk dari pelayanan yang diharapkan pasien. Jika konsumen 

merasa puas atau bahkan surprise dengan jasa yang diterimanya, ia akan 

memperlihatkan kecenderungan yang besar untuk menggunakan kembali jasa 

yang ditawarkan oleh perusahaan di masa yang akan datang, kepuasan yang 

tinggi menciptakan kelekatan emosional terhadap merek atau jasa tertentu 

hasilnya adalah kesetiaan pelanggan yang tinggi  (Philip Kotler, 2004). Pasien 

yang merasa puas akan pelayanan yang diterimanya cenderung menggunakan 

kembali jasa dari Rumah Sakit tersebut apabila ia membutuhkan jasa layanan 

kesehatan, yang nantinya akan merekomendasikan jasa yang telah diterimanya 

kepada orang lain. 

Rumah Sakit harus mampu secara konsisten menghasilkan jasa kesehatan 

yang bermutu bagi masyarakat, maka Rumah Sakit harus selalu berupaya 

meningkatkan mutu pelayanan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

mutu pelayanan Rumah Sakit salah satu diantaranya adalah selalu mengevaluasi 

kemampuan kerja perawat. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini 

bertujuan  untuk mengetahui apakah ada hubungan kemampuan kerja perawat 

dalam memberikan Asuhan Keperawatan terhadap tingkat kepuasan pasien di 

Ruang Bedah dan Anak serta Ruang  Penyakit Dalam I Rumah Sakit Semen 

Gresik. 

 

METODE DAN ANALISA 

 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

cross sectional. Sampel diambil sesuai kriteria inklusi yang telah ditentukan, 

dengan jumlah sampel pasien sebesar 36 responden. Responden perawat 

menggunakan total sampling sebesar 22 responden. Penelitian ini dilakukan di 

Ruang Bedah dan Anak serta Ruang Penyakit Dalam I Rumah Sakit Semen 

Gresik tanggal 2 - 16 Mei 2011. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kemampuan perawat di 

Ruang Bedah dan Anak serta Ruang Penyakit Dalam I Rumah Sakit Semen 

Gresik. Variabel dependen pada penelititan ini adalah kepuasan pasien yang di 

Rawat Inap di Ruang Bedah dan Anak serta Ruang Penyakit Dalam I Rumah 

Sakit Semen Gresik. Pengambilan data dilakukan dengan membagikan kuesioner 

5 aspek dimensi mutu menurut Parasuraman, et. al (Tjiptono, 2001), kepada 

pasien atau  responden dalam satu shift sesuai kriteria inklusi, sedangkan pada 

perawat dengan observasi dan kuesioner yang menggunakan kombinasi antara 

indikator dari Rumah Sakit Semen Gresik dengan teori dari Nursalam 2003. 

Kuesioner yang telah diisi kemudian diberi kode sesuai kriteria yang telah 

ditentukan, ditabulasi, dianalisis dan diolah dengan uji statistik Spearman. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Kemampuan kerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan 



 

A. Dari hasil kuesioner 
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Gambar 1 Distribusi kemampuan kerja perawat dalam memberikan asuhan       

keperawatan di Ruang Bedah dan Anak serta Ruang Dewasa I 

Rumah Sakit Semen Gresik tanggal 2 Mei sampai dengan 16 

Mei 2011 dari hasil kuesioner 

 

 Dari diagram batang di atas didapatkan data sebagai berikut :  dari 22 

responden terdapat seluruhnya (100%) responden mempunyai kemampuan kerja 

baik dalam memberikan asuhan keperawatan. 

 

B. Dari hasil penilaian pegawai 
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Gambar 2  Distribusi kemampuan kerja perawat dalam memberikan asuhan 

keperawatan di Ruang Bedah dan Anak serta Ruang Dewasa I 

Rumah Sakit Semen Gresik tanggal 2 Mei sampai dengan 16 Mei 

2011  dari hasil penilaian pegawai. 

 

 Dari diagram batang di atas didapatkan data sebagai berikut : dari 22 

responden hampir setengahnya baik yaitu 9 orang (41%) dan sebagian besar baik 

sekali yaitu 13 orang  (59%).  

 



 

Dari kedua hal tersebut yaitu kuesioner dan penilaian, kemudian hasilnya ditotal 

dan dibagi dua sehingga hasilnya : 
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Gambar 3 Distribusi kemampuan kerja perawat dalam memberikan asuhan 

keperawatan di Ruang Bedah dan Anak serta Ruang Dewasa I 

Rumah Sakit Semen Gresik tanggal 2 Mei sampai dengan 16 Mei 

2011 dari hasil kuesioner dan penilaian pegawai 

 

Dari diagram batang di atas didapatkan data sebagai beriokut : dari 22 

responden hasil kuesioner dan hasil penilaian pegawai ditotal kemudian dibagi 

dua terdapat seluruhnya (100%) responden mempunyai kemampuan kerja baik 

dalam memberikan asuhan keperawatan. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari 22 responden di Ruang Bedah dan 

Anak serta Ruang Penyakit Dalam I diketahui bahwa seluruhnya (100%) 

responden mempunyai kemampuan kerja dalam kategori baik dalam memberikan 

asuhan keperawatan. Pembahasan mengenai kemampuan berpengaruh cukup 

signifikan terhadap mutu pelayanan asuhan keperawatan pada Ruang Bedah dan 

Anak serta Ruang Penyakit Dalam I Rumah Sakit Semen Gresik. Secara 

psikologis dapat dikemukakan bahwa kemampuan (Ability) perawat terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge and skill), yang 

berarti  perawat yang memiliki  IQ  di atas rata-rata dengan pendidikan yang 

sesuai untuk jabatannya serta terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari 

akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Hal ini ditunjang oleh teori 

yang diformulasikan oleh Keith Davis tentang kinerja perawat, diantaranya 

adalah Human Performance (Ability and Motivation). Formulasi tersebut, telah 

diuji dan diklarifikasikan oleh beberapa ahli sebagaimana dikutip oleh Suharto 

(2000) di dalam studinya yang mendukung hipotesis adanya hubungan 

(relationship) antara kemampuan dan motivasi. Dengan demikian terbukti 

bahwa, kemampuan dan motivasi perawat merupakan  unsur-unsur yang 

berfungsi membentuk kinerja seseorang dalam menjalankan pekerjaannya atau 

tugasnya. 

Penerapan dan kegiatan yang dilakukan sehari-hari dalam melakukan 

pekerjaan adalah penting dilakukan. Sebab kemampuan sebagai ungkapan dan 

perwujudan diri individu termasuk kebutuhan pokok manusia yang bila terwujud 



 

memberikan rasa kepuasan dan rasa keberhasilan yang mendalam.Yang pada 

akhirnya kemampuan dapat menentukan dan meningkatkan makna hidup 

manusia dengan segala kompleksitas dan problemnya juga keindahannya. 

Apabila ini dapat terwujud niscaya pekerjaan di Rumah Sakit Semen Gresik bisa 

sukses dan semua permasalahan dapat terpecahkan dengan baik. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa orang memiliki suatu kemampuan yang tinggi dalam 

mengenal masalah-masalah yang bernilai, mereka dapat memusatkan perhatian 

pada suatu masalah secara alamiah dan mengaitkannya baik secara sadar atau 

tidak untuk memecahkannya. 

Faktor-faktor yang mempengeruhi kemampuan kerja perawat, umur, 

jenis kelamin, dan pengalaman kerja. Plato berpendapat bahwa “seseorang waktu 

muda sangat kreatif, namun setelah tua kemampuan dan kreatifitasnya 

mengalami kemunduran karena dimakan usia. Hal ini disebabkan kehilangan 

upaya dan telah merasa puas dengan keberhasilan yang diraihnya.” Dan pada 

penelitian ini didapatkan bahwa usia perawat sebagian besar usia 21-30 tahun. 

Dari jenis kelamin dari laporan penelitian yang dilakukan oleh J.Mac.Ewan dan 

Petersen, New Jersey, hasil penemuannya mengatakan bahwa, “ Dalam 

kelancaran ide, kaum wanita lebih unggul 40% dibandingkan kaum lelaki.” 

Selanjutnya Jonhson O`Connor Foundation, mengemukakan bahwa, “Rata-rata 

kemampuan dan bakat kreatif  kaum wanita 25% lebih unggul dibanding dengan 

kaum pria “. Dan penelitian ini didapatkan sebagian besar perawat perempuan. 

Dari pengalaman kerja, seseorang yang mempunyai pengalaman kerja lebih lama 

akan mempunyai kemampuan kerja lebih baik, dai pada penelitian ini didapatkan 

setengahnya dari responden mempunyai pengalaman kerja diatas 6 tahun.  

Berdasarkan hasil penelitian pada Ruang Bedah dan Anak serta Ruang 

Penyakit Dalam I Rumah sakit Semen Gresik diperoleh kesimpulan bahwa 

kemampuan yang dimiliki oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan  

lebih mewujudkan kinerja perawat yang optimal sehingga akan mempengaruhi 

efektifitas kerja maupun kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien dan 

pasien akan mendapatkan kepuasan. 

 

 

 

2. Tingkat kepuasan pasien terhadap kemampuan kerja perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan  
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ambar 5.11  Distribusi kepuasan pasien terhadap kemampuan kerja perawat 

dalam memberikan asuhan keperawatan di Ruang Bedah dan Anak serta Ruang 

Dewasa I Rumah Sakit Semen Gresik tanggal 2 Mei sampai dengan 16 Mei 2011  

 

 Dari diagram batang di atas didapatkan data sebagai berikut : dari 36 

responden terdapat sebagian kecil tingkat kepuasan pasien dalam kategori sedang 

yaitu 3 orang (8%) dan hampir seluruhnya tingkat kepuasan pasien dalam 

kategori baik yaitu 33 orang (92%) . 

Hasil penelitian yang diperoleh dari 36 responden di Ruang Bedah dan Anak 

serta Ruang Penyakit Dalam I Rumah Sakit Semen Gresik diketahui bahwa  

tingkat kepuasan pasien dalam kategori baik terhadap kemampuan kerja perawat 

dalam memberikan asuhan keperawatan. Hal ini dikarenakan layanan yang 

diberikan oleh perawat telah memenuhi harapan pasien. 

Menurut Tse dan Watson (Tjiptono, 2001) : 

 

 

 

 

Dari persamaan di atas diketahui bahwa ada dua variabel yang 

menentukan kepuasan pelanggan yaitu expectation dan performance yang 

menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu: 

a. P < E :  bila hal ini terjadi maka pelanggan mengatakan bahwa 

layanan yang diberikan jelek karena harapan pelanggan tidak 

terpenuhi, pelanggan tidak puas. 

b. P = E :  pelanggan mengatakan bahwa layanan yang diberikan telah 

memenuhi harapan, pelanggan puas. 

c. P > E:  pelanggan mengatakan layanan yang telah diberikan telah 

memenuhi harapan, pelanggan sangat puas. 

Beberapa faktor yang  juga menentukan dalam mencapai tingkat 

kepuasan pasien adalah faktor eksternal dan internal. Untuk faktor eksternal 

mencakup manusia (man) yang meliputi kualitas dan kwantitas serta material  

yang terdiri dari fasilitas sarana dan prasarana. Sedangkan faktor internal terdiri 

dari pendidikan, umur, status kesehatan. 

Kepuasan pelanggan = f 
)(exp eperformancperceivedectation

KenyataanHarapan




  



 

Dengan adanya penelitian ini dapat diketahui bahwa kepuasan pasien merupakan 

tolok ukur keberhasilan dalam pemberian pelayanan pada suatu Rumah Sakit, 

oleh karena itu pelayanan keperawatan harus selalu berusaha memberikan 

pelayanan yang memenuhi harapan pelanggan atau pasien. 

 

3. Hubungan kemampuan kerja perawat dalam memberikan asuhan 

keperawatan dengan tingkat kepuasan pasien. 

 

Tabel 5.3 Tabel tabulasi silang kemampuan kerja perawat dan tingkat 

kepuasan pasien 

Kemampuan 

kerja perawat 

Tingkat kepuasan pasien Prosentase 

 Baik Sedang Kurang  

Baik  92% 8% 0% 100% 

Sedang 0% 0% 0% 0% 

Kurang 0% 0% 0% 0% 

Total 92% 8% 0% 100% 

P=0,003                                                                                      r=0,444 

Berdasarkan tabel 5.3 di atas dapat dilakukan analisis hubungan 

kemampuan kerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dengan 

tingkat kepuasan pasien di Ruang Bedah dan Anak serta Ruang Penyakit Dalam I 

Rumah Sakit Semen Gresik. Pengelolaan data menggunakan analisis spearman 

rho correlation. Hasil analisa spearman rho correlation  didapatkan tingkat 

kemaknaan p = 0,003 artinya ada hubungan yang signifikan antara kemampuan 

kerja perawat dalam  memberikan asuhan keperawatan dengan tingkat kepuasan 

pasien di Ruang Bedah dan Anak serta Ruang Penyakit Dalam I Rumah Sakit 

Semen Gresik. Sedangkan nilai koefisien korelasi r = 0,444 yang artinya tingkat 

keeratan hubungan  sedang antara kemampuan kerja perawat dengan tingkat 

kepuasan pasien di ruang Bedah dan Anak serta Ruang Penyakit Dalam I Rumah 

Sakit Semen Gresik. 

Hasil analisis spearman rho correlation didapatkan adanya hubungan 

yang signifikan antara kemampuan kerja perawat dengan tingkat kepuasan 

pasien, dengan tingkat/hubungan sedang. Hal ini disebabkan karena pelayanan 

keperawatan di Rumah Sakit merupakan salah satu komponen yang dipakai 

sebagai indikator baik buruknya kinerja perawat di Rumah Sakit. Kondisi ini 

adalah rasional, mengingat bahwa tenaga profesi yang paling banyak di rumah 

sakit adalah perawat. Pelayanan keperawatan mempunyai karakteristik tersendiri 

yaitu pelayanan diberikan selama 24 jam secara terus-menerus, dengan demikian  

peran perawat adalah sangat besar dalam peningkatan mutu dan citra pelayanan 

di Rumah Sakit termasuk kepuasan pasien. 

 Hal ini sesuai dengan pendapat Singgih D. Gunarso (2004), kepribadian 

perawat yang baik adalah keadaan fisik yang sehat, penampilan  menarik, jujur, 

riang, rendah hati, ramah, sopan santun, pandai bergaul dan mempunyai rasa 



 

humor. Kiat keperawatan lebih difokuskan kepada kemampuan perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif dengan sentuhan seni 

dalam arti menggunakan kiat-kiat tertentu dalam upaya memberikan kepuasan 

dan kenyamanan pada pasien. 

Agar perawat dapat memberikan pelayanan yang baik dan bermutu hendaknya 

perawat terus menerus meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya baik di 

bidang keperawatan maupun ilmu kedokteran, dengan mengikuti seminar, 

pelatihan atau bahkan mungkin melanjutkan pendidikan keperawatan ke tingkat 

yang lebih tinggi. Selain itu juga perawat harus menunjukkan sikap dan perilaku 

yang baik saat memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarganya dalam 

situasi dan kondisi apapun, agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan 

pasien. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Kesimpulan 

1. Kemampuan kerja yang dimiliki oleh perawat dan penerapannya terhadap 

asuhan keperawatan pada pasien dalam tingkat atau kategori baik dan lebih 

mewujudkan kinerja yang optimal sehingga diharapkan akan mempengaruhi 

efektifitas kerja maupun kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan 

kepada pasien dengan pelayanan yang ramah dan santun, sehingga 

pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan harapan. 

2. Tingkat kepuasan pasien di Ruang Bedah dan Anak serta Ruang Penyakit 

Dalam I didapatkan hampir seluruhnya dalam kategori baik. Hal ini 

dikarenakan didalam melaksanakan kegiatan pelayanan perawat bekerja 

sesuai dengan standar yang ada berdasarkan 5 aspek dimensi mutu yang 

meliputi : tangible, responsiveness, reliable, assurance dan empaty.  

3. Dari hasil penelitian bahwa kemampuan kerja perawat baik, didapatkan 

tingkat kepuasan pasien baik 92% dan tingkat kepuasan pasien sedang 8% 

4. Hal ini dapat diketahuai bahwa semakin perawat terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari akan lebih mudah mencapai kinerja yang 

diharapkan. 

 

Saran 

1. Perawat harus meningkatkan kemampuan diri dengan selalu mengikuti 

perkembangan dengan cara membaca literatur yang ada atau mengikuti 

pelatihan dan melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung 

jawab untuk meningkatkan profesionalitas dalam pemberian asuhan 

keperawatan. 

2. Pelayanan keperawatan harus dipertahankan dan ditingkatkan agar pasien 

tetap merasa puas dan kembali menggunakan jasa pelayanan di Rumah 

Sakit Semen Gresik. 



 

3.  Pasien rawat inap di Rumah Sakit Semen Gresik dapat menyampaikan 

pendapatnya mengenai kemampuan kerja perawat dalam memberikan 

pelayanan asuhan keperawatan pada kenyataan yang telah diterima, 

dengan cara pemberian kuesioner atau lembar kritik saran tentang  

kemampuan kerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan 

sehingga kelak dapat terwujud pelayanan rawat  inap yang bermutu di 

Rumah Sakit Semen Gresik. 

4. Perlu ditindaklanjuti penelitian ini di Ruang lain agar bisa 

mengidentifikasi kemampuan perawat dan juga kepuasan pasien.  
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ABSTRACT 

 

Early initiation of breastfeeding is important that used postpartum’s 

mothers. Because early initiation of breastfeeding can decrease mortality of 

baby. Early initiation of breastfeeding is new programe, need many information 

such objective knowledge about it so that can application early initiation of 

breastfeeding with right.    

This research used cross sectional design. Its population was 

postpartum’s mother ini Muhammadiyah Gresik Hospital. Chosen sample was29 

people which were selected by purposive sampling Data were analyzed by using 

spearman’s rho with significance level of p<0,05. 

Result of this research showed there was correlation significant between 

knowledge and practice on early initiation of breastfeeding p= 0,000 and with 

degree of correlation r= 0,831, so correlation significant between attitude and 

practice on early initiation of breastfeeding p=0,000 with degree of correlation 

r=0,621.  

Conclusion of this research result was knowledge, attitude and practice 

early initiation of breastfeeding post partum’s mothers in Muhammadiyah Gresik 

Hospital is good. To increase practice early initiation breastfeeding need more 

informations early initiation of breastfeeding from public informant  equitment.   

 

 

Keyword: Knowledge and attitude postpartum’s mothers, practice early 

initiation of breastfeeding, Muhammadiyah Gresik hospital. 



 

PENDAHULUAN 

 

Pemberian air susu ibu (ASI) dari awal kelahiran sampai 6 bulan akan 

menjadikan sendi-sendi kehidupan yang terbaik baginya kelak. ASI juga 

menjamin bayi tetap sehat dan memulai kehidupannya dalam cara yang paling 

sehat. Karena ASI adalah makanan terbaik diawal kehidupan bayi 

(Soetjiningsih,2007).  

Menurunnya jumlah bayi yang disusui ibunya dapat dikarenakan rendahnya 

pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pemberian ASI secara dini, baik 

pengetahuan ibu bayi maupun pengetahuan petugas medis yang ada pada saat itu.  

Pengetahuan tentang inisiasi dini belum banyak diketahui masyarakat, bahkan 

petugas kesehatan. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan tentang inisiasi dini 

merupakan ilmu baru di Indonesia. Pemberian ASI yang terlambat dapat 

menyebabkan gangguan perkembangan bayi bahkan dapat meningkatkan 

kematian bayi serta disinyalir dapat meningkatkan kematian ibu post partum 

akibat perdarahan, hal ini dikarenakan dengan hisapan bayi akan merangsang 

kerja hormon oksitocin yang berperan meningkatkan kontraksi rahim, dengan 

kontraksi rahim secara otomatis dapat menekan pembuluh-pembuluh darah yang 

melebar akibat proses persalinan. Di RS Muhammadiyah Gresik sering dijumpai 

ibu menolak untuk melakukan inisiasi menyusu dini dikarenakan beberapa alasan 

antara lain belum tahu tentang inisiasi menyusu dini baik maksud dan 

kegunaannya, masih capek, kurang percaya diri, ingin memberi susu kaleng 

dengan merek terkenal ataupun alasan lain yang kurang jelas. Sehingga 

pelaksanaan inisiasi menyusu dini kurang maksimal dilakukan, dan hubungan 

pengetahuan dan sikap tentang inisiasi menyusu dini dengan pelaksanaan inisiasi 

menyusu dini masih menimbulkan perdebatan.   

Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2006-2007 

hanya ada empat persen bayi yang mendapat ASI dalam satu jam kelahirannya, 

delapan persen bayi Indonesia yang mendapat ASI eksklusif enam bulan, 

sedangkan pemberian susu formula terus meningkat hingga tiga kali lipat dalam 

kurun waktu lima tahun terakhir, sedangkan di Propinsi Jawa Timur tahun 2008 

hanya ada 10 persen bayi mendapat ASI dalam satu jam pertama, 18% mendapat 

ASI eksklusif enam bulan. Di Indonesia saat ini tercatat angka kematian bayi 

masih sangat tinggi yaitu 35 tiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2008, yang 

artinya dalam satu tahun sekitar 175.000 bayi meninggal sebelum mencapai usia 

satu tahun (www.balitasehat.com). Berdasarkan data yang didapatkan di RS 

Muhammadiyah Gresik, jumlah ibu yang melahirkan selama tiga bulan terakhir 

(Oktober-Desember 2010) didapatkan data bulan Oktober 2010 jumlah ibu yang 

melahirkan sebanyak 79 orang dimana 30 orang dengan partus normal yang 

melakukan IMD sebanyak 20 orang (66,6%), Bulan November sebanyak 80 

orang dimana 40 orang dengan partus normal, yang melakukan IMD sebanyak 25 

orang (62,5%) dan bulan Desember 2010 sebanyak 50 orang dimana 25 orang 

dengan partus normal, yang melakukan IMD sebanyak 18 orang (72%). Dari 

http://www.balitasehat.com/


 

studi pendahuluan yang dilakukan di Ruang bersalin RS Muhammadiyah Gresik 

pada bulan Januari 2011 ibu yang melahirkan sebanyak 67 orang dimana 32 

orang dengan partus normal, yang melakukan IMD sebanyak 23 orang (71,8%) 

dan yang tidak melakukan sebanyak 9 orang (28,2%) dari wawancara yang 

dilakukan terhadap 12 orang ibu Nifas tentang IMD didapatkan data sebanyak 

sembilan orang memiliki pengetahuan yang kurang tentang IMD dan tiga 

memiliki pengetahuan yang cukup. Akibat bila inisiasi menyusu dini tidak 

dilakukan maka pemberian ASI ekslusif kurang maksimal, gangguan 

perkembangan bayi yang dimungkinkan menyebabkan angka kematian bayi 

meningkat.  

Inisiasi menyusu dini (IMD) adalah proses alami mengembalikan bayi 

manusia untuk menyusu, yaitu dengan memberi kesempatan pada bayi untuk 

mencari dan menghisap ASI sendiri, dalam satu jam pertama pada awal 

kehidupannya. Kurangnya pengetahuan dari orang tua, pihak medis maupun 

keengganan untuk melakukannya membuat Inisiasi Menyusu Dini masih jarang 

dipraktekkan. Banyak orang tua yang merasa kasihan dan tidak percaya seorang 

bayi yang baru lahir dapat mencari sendiri susu ibunya. Ataupun rasa malu untuk 

meminta dokter yang membantu persalinan untuk melakukannya. Begitu juga 

dengan dokter atau bidan yang tidak mau direpotkan dengan kegiatan ini 

sehingga akhirnya bayi tidak diberi kesempatan untuk melakukan ini (Utami 

Roesli, 2009). Disamping itu beberapa faktor lain yang menghambat pelaksanaan 

inisiasi menyusu dini seperti kurangnya informasi yang akurat tentang inisiasi 

menyusu dini, rendahnya tingkat pendidikan ibu post partum, penolakan anggota 

keluarga untuk melakukan inisiasi menyusu dini ataupun kurangnya dukungan 

dari tokoh masyarakat.  (Muchtadi, 2003). Pemberian inisiasi menyusu dini 

mampu menekan kematian bayi dan angka kematian ibu, sehingga apabila tidak 

dilakukan inisiasi menyusu dini menyebabkan kematian bayi meningkat, hal ini 

dikarenakan asupan ASI yang merupakan makanan utama bayi kurang maksimal 

diberikan. Adapun dampak pada ibu post partum berupa meningkatnya kematian 

ibu post partum dikarenakan dengan sentuhan, kuluman dan jilatan bayi pada 

puting susu ibu akan merangsang keluarnya oksitosin yang penting untuk 

meningkatkan kontraksi rahim sehingga mengurangi resiko perdarahan post 

partum, disamping itu kuluman bayi tersebut dapat meningkatkan hormon lain 

yang membuat ibu menjadi rileks dan merasa senang. 

Berdasarkan fenomena di atas, di RS Muhammadiyah Gresik masih 

banyak ibu nifas yang pengetahuannya kurang mengenai inisiasi menyusu dini, 

oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana hubungan 

pengetahuan dan sikap ibu post partum tentang inisiasi menyusu dini dengan 

keberhasilan pelaksanaan inisiasi menyusu dini di RS Muhammadiyah Gresik.   

 

METODE PENELITIAN 

 



 

Penelitian ini menggunakan Cross Sectional Design. Populasi dalam 

penelitian ini adalah ibu post partum  normal di RS Muhammadiyah Gresik yang 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan purposive sampling sehingga 

didapat besar sampel 22 orang. Penelitian ini dilaksanakan di RS Muhammadiyah 

Gresik bulan Maret s/d April 2011. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap 

ibu post partum tentang inisiasi menyusu dini (IMD), sedangkan variabel 

dependen adalah pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD). Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan secara langsung 

dari responden di RS Muhammadiyah Gresik. Setelah responden menyetujui 

pernyataan kesediaan sebagai responden, selanjutnya peneliti akan memberikan 

kuisioner pengetahuan dan sikap tentang pelaksanaan inisiasi menyusu dini. 

Kemudian kelancaran pengeluaran ASI diobservasi dengan check list. Hasil 

keduanya diukur kemudian dianalisa dengan uji korelasi spearman. Selanjutnya 

dilakukan evaluasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Distribusi pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD) berdasarkan 

pengetahuan ibu post partum tentang inisiasi menyusu dini (IMD).  

Distribusi pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD) pada ibu post partum 

berdasarkan pengetahuannya tentang inisiasi menyusu dini (IMD) dijelaskan 

dalam tabel di bawah ini  

 

Tabel 5.1 Distribusi pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD) berdasarkan 

pengetahuan ibu post partum tentang inisiasi menyusu dini (IMD) 

pada RS Muhammadiyah Gresik bulan April 2011. 

Pengetahuan 

tentang IMD 

Pelaksanaan IMD Total 

Baik Cukup Kurang 

N % N % N % N % 

Baik 20 68,97 0 0 0 0 20 68,97 

Cukup 1 3,44 8 27,59 0 0 9 31,03 

Kurang 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 21 72,41 8 27,59 0 0 29 100 

Spearman’s Rho               p= 0,000 r = 0,831 

 

Berdasarkan tabel 5.1 diatas, di gambarkan bahwa tingkat pengetahuan dari 

29 orang ibu post partum yang menjadi responden penelitian didapatkan sebagian 

besar mempunyai pengetahuan yang baik tentang inisiasi menyusu dini (IMD) 

yaitu sebanyak 20 orang (68,97%) sebagian kecil responden mempunyai 

pengetahuan yang cukup tentang inisiasi menyusu dini (IMD) yaitu sebanyak 9 

orang (31,03%) dan tidak satupun responden mempunyai pengetahuan yang 

kurang atau 0%.  



 

Adapun pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD) didapatkan sebagian 

besar responden melaksanakan praktek inisiasi menyusu dini dengan baik 

sebanyak 21 orang (72,41%), responden yang melaksanakan praktek inisiasi 

menyusu dini (IMD) dengan cukup sebanyak 8 orang (27,59%) dan tidak satupun 

reponden melakukan praktek inisiasi menyusu dini kurang atau 0 %. Untuk 

tingkat kemaknaan p=0.000 yang artinya ada hubungan yang significant antara 

pengetahuan dan pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD) pada ibu post partum 

di RS Muhammadiyah Gresik. Derajat kekuatan hubungan adalah 0,831 yang 

berarti mempunyai korelasi sangat kuat.  

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk 

tindakan seseorang (overt behavior). Tindakan seseorang yang mempunyai 

pengetahuan yang banyak akan menjadi lebih baik daripada tindakan seseorang 

yang tidak didasari oleh pengetahuan.(Notoatmodjo, 2003). Dari teori tersebut 

dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang 

inisiasi menyusu dini (IMD) yang baik akan berperilaku yang baik pula dalam 

praktik kesehatan. Menurut analisis statistik dalam penelitian ini, hal tersebut 

dapat dibuktikan dengan adanya hubungan yang sangat kuat antara pengetahuan 

tentang inisiasi menyusu dini (IMD) dengan praktek atau tindakan inisiasi 

menyusu dini (IMD)  pada ibu post partum di RS Muhammadiyah Gresik. Ibu 

post partum yang berpengetahuan baik akan berperilaku dan cara pengambilan 

keputusan dengan mempertimbangkan baik tidaknya objek bagi dirinya dan 

orang lain.  

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagai besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Dengan adanya pesan 

yang disampaikan melalui pendidikan kesehatan maka diharapkan masyarakat, 

kelompok atau individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang 

lebih baik (Notoatmodjo, 2003). Pendidikan yang rendah menyebabkan seorang 

acuh tak acuh terhadap program kesehatan, sehingga mereka tidak mengenal 

bahaya yang mungkin terjadi. Walaupun ada sarana yang baik, belum tentu 

mereka tahu cara menggunakannya (Martaadisubrata, 2003) 

Menurut teori di atas dan hasil penelitian mengenai tingkat pendidikan 

responden dimana telah diketahui bahwa sebagian besar responden tingkat 

pendidikannya SMA sederajat sebanyak 17 orang (59%), hal ini menjelaskan 

bahwa tingkat pendidikan responden cukup tinggi sehingga dalam penerimaan 

informasi atau pengetahuan yang baru lebih mudah, dalam hal ini mengenai 

inisiasi menyusu dini (IMD) serta untuk lebih meningkatkan pengetahuan inisiasi 

menyusu dini (IMD) bisa didapat dari berbagai sumber baik petugas kesehatan, 

media informasi (koran, TV) ataupun dari buku bacaan. Jadi hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori bahwa pengetahuan tentang inisiasi menyusu dini 

berhubungan dengan tindakan inisiasi menyusu dini. 

 



 

2. Distribusi pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD) berdasarkan sikap 

ibu post partum tentang inisiasi menyusu dini (IMD).  

Distribusi pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD) ibu post partum 

berdasarkan sikap ibu post partum tentang inisiasi menyusu dini (IMD), 

dijelaskan dalam tabel di bawah ini : 

 

Tabel 5.2 Distribusi pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD) berdasarkan sikap 

ibu post partum tentang inisiasi menyusu dini (IMD) di RS 

Muhammadiyah Gresik bulan April 2011 

 

Sikap tentang IMD Pelaksanaan IMD Total 

Baik Cukup Kurang 

N % N % N % N % 

Baik 19 65,52 3 10,34 0 0 22 75,86 

Cukup 2 6,89 5 17,25 0 0 7 24,13 

Kurang 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 21 72,41 8 27,59 0 0 29 100 

Spearman’s Rho               p= 0,000 r = 0,621 

 

Berdasarkan tabel 5.2 diatas dari 29 ibu post partum yang menjadi 

responden penelitian didapatkan sebagian besar mempunyai sikap yang baik 

tentang inisiasi menyusu dini (IMD) sebanyak 22 orang (75,86%), sebagian kecil 

mempunyai sikap yang cukup sebanyak 7 orang (24,13%) dan tidak satupun 

responden mempunyai sikap yang kurang terhadap inisiasi menyusu dini (IMD) 

atau 0%. Untuk tingkat kemaknaan p=0.000 yang artinya ada hubungan yang 

signifikan antara sikap dan pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD) pada ibu 

post partum di RS Muhammadiyah Gresik. Derajat kekuatan hubungan adalah 

0,621 yang berarti mempunyai korelasi kuat.  

Notoatmodjo (2003) menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan 

atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. 

Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan 

predisposisi tindakan suatu perilaku. Dari teori tersebut dapat disimpulkan 

kembali bahwa sikap seseorang akan dapat menentukan perilakunya seseorang 

dimana perubahan perilaku atau mengadopsi perilaku baru itu, mengikuti tahap-

tahap yakni pengetahuan (knowledge) – sikap (attitude) – praktik (practice) atau 

”KAP” (PSP) (Notoadmojo, 2003). 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa praktek insiasi menyusu dini 

(IMD) pada ibu post partum di RS Muhammadiyah Gresik dapat dilaksanakan 

dengan baik dikarenakan pengetahuan dan sikap ibu post partum baik  dimana 

sebagian besar tingkat pendidikannya SMA atau sederajat, sehingga mudah 

menerima perubahan perilaku baru terutama dalam merawat bayinya dan 

menerapkan inisiasi menyusu dini (IMD). Ibu post partum yang bersikap positif 

akan berperilaku positif pula terutama dalam pelaksanaan inisiasi menyusu dini 



 

(IMD).  Jadi hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa sikap yang positif 

berhubungan dengan pelaksanaan inisiasi menyusu dini dengan baik juga. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Kesimpulan 

1. Ada hubungan yang sangat kuat antara pengetahuan tentang inisiasi 

menyusu dini (IMD) dengan praktek inisiasi menyusu dini (IMD) pada ibu 

post partum di RS Muhammadiyah Gresik, dengan p=0.000 dan r=0,831. 

2. Ada hubungan yang kuat antara sikap tentang inisiasi menyusu dini (IMD) 

dengan praktek inisiasi menyusu dini (IMD) pada ibu post partum di RS 

Muhammadiyah Gresik, dengan p=0.000 dan r=0,621. 

 

Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah :  

1. Semua petugas kesehatan hendaknya meningkatkan kegiatan inisiasi 

menyusu dini (IMD) dikarenakan kegiatan ini dapat menekan angka 

kematian bayi baru lahir.   

2. Para ibu post partum hendaknya meningkatkan pelaksanaan inisiasi 

menyusu dini dikarenakan banyak manfaatnya terutama bagi ibu dan bayi.  

3. Adanya penelitian yang lebih lanjut dan lebih mendalam tentang kegiatan 

inisiasi menyusu dini (IMD) dari faktor intern lainnya (motivasi, 

kepercayaan) atau faktor ektern (sikap tokoh masyarakat, petugas kesehatan 

lainnya) yang nantinya dapat mendukung pelaksanaan inisiasi menyusu dini 

secara baik.   
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ABSTRACT 

 

To fulfilling the employee need from the leaders good service and reward 

to work pertige that gived to the company can be increase their work motivation. 

This research using by Cross sectional design, including 56 sampel by 

purposive sampling technique. Data collected using  observation. Data processed 

and analized using by SPSS Version 12 for Windows with Spearman rank 

correlations. 

Result of research indicate the relevance of work motivation with work 

satisfaction by value of p = 0,000, also there is relevance of work discipline with 

work satisfaction bay value p = 0,000.  

High motivation and disciplin of the employee neee understanding from 

the company as the biggest company asset in developing a specific an 

comprehensive service, so can increase the hospital profit that supporting the 

moral and material fulfilling for the nurse. Finally, increase the nurse 

satisfaction in work. 

 

Key Words: work motivation, work discipline, work satisfaction 



 

PENDAHULUAN 

 

Kesehatan merupakan hak asasi sehingga setiap masyarakat berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan secara adil, merata, dan bermutu yang 

menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya rumah 

sakit harus melaksanakan pelayanan yang berkualitas sarana kualitas dan 

professional, pelayanan kesehatan sangat di tentukan oleh 4 (empat) pilar yaitu: 

(1) sumber daya manusia, (2) obat dan peralatannya, (3) standart prosedurnya, 

dan (4) sarana penunjangnya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka SDM 

memiliki peranan yang penting untuk kemajuan suatu rumah sakit, maka seluruh 

pegawai yang tersebut harus dapat dikelola dan bina agar mereka merasa puas 

dalam melaksanakan pekerjaanya (Mathis, 2001). Pemenuhan kebutuhan dari 

pegawai akan pelayanan dan penghargaan oleh atasan terhadap prestasi kerja 

yang dihasilkannya yang sesuai dengan prinsip keadilan dapat memotivasi kerja 

mereka. Sehingga dengan seringnya para pegawai termotivasi untuk melakukan 

pekerjaanya dengan baik, akan meningkatkan kualitas dan kepuasan kerja yang di 

inginkan. Karena kuat lemahnya dorongan atas motivasi kerja seseorang akan 

menentukan besar kecilnya kepuasan kerja (As’ad, 1995). Kedisiplinan adalah 

kesadaran kesediaan seseorang dalam mentaati semua peraturan organisasi dan 

norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 2001). Kepuasan kerja perawat perlu 

mendapat perhatian serius dari pihak manajemen rumah sakit, karena perawat 

merupakan karyawan terbesar sebanyak 110 orang (laporan data pada SDM 

tahun 2010 RS Petrokimia) dan ujung tombak pelaksana pelayanan serta tenaga 

yang berinteraksi langsung dengan pasien dan keluarga pasien. Berdasarkan 

pengamatan peneliti pada bulan desember 2010  di RS Petrokimia masalah 

terlihat seringnya perawat datang terlambat, meninggalkan ruang dinas dalam 

jam kerja, pulang sebelum jam kerja serta keluar masuknya perawat. Dari hasil 

wawancara peneliti pada bulan desember 2010 juga di dapatkan 10 dari 66 

perawat mengatakan motivasi kerja turun, dan pada bulan Desember 2010- 

Februari 2011 dilihat dari adanya beberapa pegawai yang keluar sebanyak 6 

orang, ini menunjukkan ketidakpuasan dalam bekerja. Namun, pengaruh motivasi 

dan disiplin kerja dengan kepuasan kerja perawat masih belum dapat dijelaskan. 

 Rumah Sakit Petrokimia menyatakan bahwa bagian keperawatan  masih 

menghadapi masalah disiplin kerja perawat dan motivasi kerja yang rendah. Hal 

ini terlihat bahwa terdapat 5% perawat ruangan lupa melakukan    finger 

(cloking) pada saat jam kerja ataupun pada saat pulang kerja, serta ada 

permintaan pindah perawat dengan berbagai alasan diantaranya pindah mengikuti 

suami dan pindah ke daerah asal, di terima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Dalam pendokumentasian asuhan keperawatan tahun 2009, didapatkan 25% 

asuhan keperawatan yang belum terisi lengkap. Dari hasil survei kepuasan 

perawat terhadap pengembangan pendidikan berkelanjutan terdapat 20% perawat 

yang menyatakan tidak puas. Perawat tersebut menunjukan sikap yang negatif 

terhadap standar kerja, dan bersikap pasif terhadap prinsip – prinsip yang 



 

diyakini, serta melakukan usaha- usaha yang minimal dalam mempertahankan 

kualitas kerjanya. Perilaku kerja yang diperlihatkan  perawat antara lain datang 

terlambat, meninggalkan ruangan saat jam kerja, kurang inisiatif  melakukan 

pendekatan kepada pasien, pendokumentasian asuhan keperawatan yang kurang 

optimal dan kurang dapat kerjasama antar teman sejawat.  

Rumah Sakit Petrokimia merupakan rumah sakit swasta. Rumah sakit 

tersebut memberikan pelayanan kuratif, preventif, rehabilitatif dan promotif. 

Dalam menjalankan fungsinya rumah sakit harus melaksanakan pelayanan yang 

berkualitas dan profesional serta berorientasi pada pelanggan internal (tenaga 

medis, para medis, nonmedis, dan tenaga fungsional lainnya) dan pelanggan 

eksternal (pasien dan keluarga pasien, serta pihak yang berkepentingan lainnya). 

Manajemen rumah sakit tentu ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan 

internal. Jika tingkat kepuasan pelanggan internal tidak optimal, akan 

mempengaruhi tingkat kinerja dan mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan 

eksternal atau pasien (Pohan, 2002). Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaan (Robbins, 2001). Kepuasan kerja 

perawat   dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu perawat bekerja sebagai profesi 

yang mandiri, kinerja perawat dipantau dan dievaluasi secara berkala, 

penempatan sesuai dengan keahlian, sikap pemimpin dan kepemimpinannya dan 

sifat pekerjaan yang monoton atau ada tidaknya peralatan yang menunjang 

pelaksanaan pekerjaan, suasana, dan lingkungan kerja (Pohan, 2002). 

Berdasarkan sudut pandang pelanggan internal (petugas kesehatan), kepuasan 

kerja terhadap mutu pelayanan berarti bebas melakukan segala sesuatu secara 

profesional untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien dan masyarakat sesuai 

dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang maju, mutu peralatan yang baik 

dan memenuhi standar yang baik. Komitmen dan motivasi petugas tergantung 

dari kemampuan petugas kesehatan untuk melaksanakan tugas secara optimal 

(Wijono, 2000). Motivasi adalah karakteristik psikologi yang memberikan 

kontribusi pada  tingkat komitmen  seseorang.  Motivasi  intrinsik  kerja  perawat  

adalah respon perawat yang berhubungan dengan kemampuan perawat dalam 

memberikan pelayanan kepada pasien (Fletcher, 2001). Faktor intrinsik kerja 

perawat antara lain adalah otonomi, status profesional, tuntutan tugas, hubungan 

interpersonal, upah/gaji (Stamps, 1997). Selain itu, berbagai aturan /norma yang 

ditetapkan oleh suatu lembaga memiliki peran yang sangat penting dalam 

menciptakan kedisiplinan agar para pegawai/karyawan dapat mematuhi dan 

melaksanakan peraturan tersebut. Aturan/norma itu biasanya diikuti sanksi yang 

diberikan bila terjadi pelanggaran. Sanksi tersebut bisa berupa teguran baik 

lisan/tertulis, skorsing, penurunan pangkat bahkan sampai pemecatan kerja 

tergantung dari besarnya pelanggaran yang dilakukan  oleh pegawai/karyawan. 

Hal itu dimaksudkan agar para pegawai bekerja dengan disiplin dan bertanggung 

jawab atas pekerjaannya. Ukuran yang dipakai dalam menilai apakah pegawai 

tersebut disiplin atau tidak, dapat terlihat dari ketepatan waktu kerja, etika 

berpakaian, serta penggunaan fasilitas/sarana kantor secara efektif dan efisien. 



 

(Lateiner dan Levine, dalam Soerjono, 1997). Bila pegawai/karyawan 

mempunyai disiplin kerja yang tinggi, diharapkan akan mampu menyelesaikan 

tugas dengan cepat dan tepat sehingga timbul kepuasan kerja. 

Permasalahan tersebut di atas yang mondorong peneliti untuk melakukan 

penelitian “Hubungan Motivasi dan Disiplin Kerja Dengan Kepuasan Kerja  

Perawat”. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perawat yang sudah menjadi pegawai tetap dengan jumlah 

sebanyak 66 orang di  Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Sampel yang didapat 

melalui teknik purposive sampling dan sesuai kriteria inklusi dan eksklusi 

sebanyak 56 perawat. Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Petrokimia 

Gresik pada bulan Maret-Juli 2011. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah motivasi dan disiplin 

kerja. Variabel dependennya adalah kepuasan kerja perawat.  Data didapat 

melalui lembar kuesioner,  pertanyaan yang diajukan mengenai data motivasi dan 

disiplin kerja perawat yang dimodifikasi sendiri oleh peneliti berdasarkan teori 

tingkatan kebutuhan manusia Abraham Maslow (Siagian, 1996) dan faktor 

indikator dari displin kerja (Soejono, 1997). Sedangkan Lembar kuesioner 

kepuasan kerja terhadap perawat juga dimodifikasi sendiri oleh peneliti 

berdasarkan faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja (As’ad, 1995), setelah 

data terkumpul kemudian dikelompokkan, tabulasi data dan analisis data 

menggunakan uji statistik Spearman Rank Test dengan signifikasi p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1) Hubungan motivasi kerja dengan kepuasan kerja perawat. 

 

Tabel 1 Hubungan motivasi kerja dengan kepuasan kerja perawat di RS 

Petrokimia Gresik, 15 – 20 Juli 2011. 

 



 

No Variabel  Kepuasan Kerja 
Total 

Rendah Sedang  Tinggi/Baik 

1 Motivasi 

Kerja  
0 (0%) 20 (35,7%) 36 (64,3%) 56 (100 %) 

2 Kepuasan 

Kerja  
0 (0%) 32 (57,1%) 24 (42,9%) 56 (100 %) 

Hasil r : 0,495 P = 0,000 

 

Dari tabel 1 menggambarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan 

uji statistik Spearman Rank Correlation didapatkan nilai signifikansi p = 0,000 

dimana lebih kecil dari 0,05, yang berarti H1 diterima, sehingga ada hubungan 

motivasi kerja dengan kepuasan kerja perawat di RS Petrokimia Gresik. 

Sedangkan r correlation : 0,495 yang berarti tingkat hubungan adalah sedang. 

Pemenuhan kebutuhan dari pegawai akan pelayanan dan penghargaan 

oleh atasan terhadap prestasi kerja yang dihasilkannya yang sesuai dengan 

prinsip keadilan dapat memotivasi kerja mereka. Sehingga dengan seringnya para 

pegawai termotivasi untuk melakukan pekerjaanya dengan baik, akan 

meningkatkan kualitas dan kepuasan kerja yang diinginkan. Karena kuat 

lemahnya dorongan atas motivasi kerja seseorang akan menentukan besar 

kecilnya kepuasan kerja (As’ad, 1995). Komitmen dan motivasi petugas 

tergantung dari kemampuan petugas kesehatan untuk melaksanakan tugas secara 

optimal (Wijono, 2000). Motivasi secara psikologi memberikan kontribusi pada  

tingkat komitmen  seseorang. Menurut Herzberg yang dikutip Mangkunegara 

(2005) bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi motivasi yaitu a) faktor motivator 

disebut juga sebagai job content atau faktor intrinsik, antara lain termasuk, 

prestasi, tanggung jawab, pengembangan, pencapaian dan pekerjaan itu sendiri 

(Handoko, 2001), dan b) faktor pemeliharaan disebut juga sebagai job context 

atau faktor ekstrinsik yang mencakup gaji, keamanan kerja, kondisi kerja, 

supervisi teknis, mutu hubungan interpersonal. 

Dari hasil kajian selama penelitian yang dilakukan peneliti, dapat terlihat 

bahwa motivasi kerja perawat Rumah Sakit Petrokimia Gresik tinggi, sedangkan 

tingkat kepuasan sedang. Hal tersebut jika kita lihat dari dari segi umur 

setengahnya adalah >30 tahun, dimana ini merupakan umur dewasa muda yang 

sangat antusias dan respek terhadap lingkungan pekerjaan. Di RS Petrokimia 

Gresik, secara fisik bangunan atau lingkungan kerja sudah cukup mendukung 

sebagai lingkungan rumah sakit yang memenuhi kebutuhan keamanan dan 

kenyamanan pasien. Motivasi karyawan yang tinggi itu sendiri memberikan efek 

tuntutan terhadap kepuasan pekerjaan dan hasil kerja yang tinggi, disamping 

didukung oleh usia rata – rata dewasa muda yang peka terhadap segala bentuk 

ketidak sempurnaan dalam bekerja, sehingga menentukan nilai kepuasan yang 

masih sedang, selain itu pada usia ini segala bentuk kebutuhan belum semuanya 

terpenuhi. Sesuai dengan teori Maslow, hasil data peneliti yang hampir 

setengahnya bermasa kerja >8 tahun seorang pekerja masih dalam proses 

pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman meskipun terkadang kebutuhan fisik 



 

masih terus menuntut untuk terpenuhi. Dari data kuesioner yang dominan adalah 

tingkat kebutuhan akan faktor keamanan, yaitu kuesioner motivasi No. 6, 

sebanyak 32 responden (57,1%) khususnya ketidakpuasan tentang tidak adanya 

Jaminan Hari Tua. Hal ini yang mempengaruhi nilai kepuasan kerja yang masih 

sedang. 

 

2) Hubungan disiplin kerja dengan kepuasan kerja perawat. 

 

Tabel 5.2  Hubungan displin kerja dengan kepuasan kerja perawat di RS 

Petrokimia Gresik, 15 – 20 Juli 2011. 

No Indikator  Kepuasan Kerja 
Total 

Rendah Sedang  Tinggi 

1 Disiplin 

Kerja  
0 (0%) 29 (51,8%) 27 (48,2%) 56 (100 %) 

2 Kepuasan 

Kerja  
0 (0%) 32 (57,1%) 24 (42,9%) 56 (100 %) 

Hasil Correlation 

Coefficient : 0,464 

P = 0,000 

 

Dari tabel 5.2 menggambarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan uji 

statistik Spearman Rank Correlation didapatkan nilai signifikansi p = 0,000 

dimana lebih kecil dari 0,05 yang berarti H1 diterima, sehingga ada hubungan 

disiplin kerja dengan kepuasan kerja perawat di RS Petrokimia Gresik. 

Sedangkan r correlation: 0,464 yang berarti tingkat hubungan adalah sedang. 

Kedisiplinan adalah kesadaran kesediaan seseorang dalam mentaati 

semua peraturan organisasi dan norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 2001). 

Berbagai aturan/norma yang ditetapkan oleh suatu lembaga memiliki peran yang 

sangat penting dalam menciptakan kedisiplinan agar para pegawai/ karyawan 

dapat mematuhi dan melaksanakan peraturan tersebut. Aturan/ norma itu 

biasanya diikuti sanksi yang diberikan bila terjadi pelanggaran. Sanksi tersebut 

bisa berupa teguran baik lisan/ tertulis, skorsing, penurunan pangkat bahkan 

sampai pemecatan kerja tergantung dari besarnya pelanggaran yang dilakukan  

oleh pegawai/ karyawan. Hal itu dimaksudkan agar para pegawai bekerja dengan 

disiplin dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Ukuran yang dipakai dalam 

menilai apakah pegawai tersebut disiplin atau tidak, dapat terlihat dari ketepatan 

waktu kerja, etika berpakaian, serta penggunaan fasilitas/sarana kantor secara 

efektif dan efisien (Lateiner dan Levine, dalam Soerjono, 1997). Bila pegawai/ 

karyawan mempunyai disiplin kerja yang tinggi, diharapkan akan mampu 

menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat sehingga timbul kepuasan kerja. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin dalam bekerja yang mencakup 

ketepatan waktu, penggunaan peralatan kantor dengan baik, tanggung jawab yang 

tinggi dan ketaatan terhadap aturan kantor. Faktor lain dari penentu kedisiplinan 

kerja adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat  diidentifikasikan 



 

 berdasarkan perilaku pemimpin. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh 

pengalaman bertahun-tahun  dalam kehidupannya, oleh  karena  itu  kepribadian 

seseorang  akan mempengaruhi gaya  kepemimpinan  yang digunakan. Gaya 

kepemimpinan seseorang cenderung sangat bervariasi dan berbeda-beda antara 

lain gaya kepemimpinan otoriter, autoritatif, konsultatif dan partisipatif.  

Kajian selama penelitian kedisiplinan perawat Rumah Sakit Ptrokimia 

Gresik tergolong cukup atau sebagian besar sedang (51,8%). Dari gambaran di 

atas responden belum bisa mencapai self discipline. Self discipline bisa terpenuhi 

jika responden/ perawat merasa terpenuhi  kebutuhannya dan telah menjadi 

bagian dari organisasi, dengan kata lain telah tercapai kepuasan dalam bekerja, 

namun dari hasil penelitian kepuasan kerja sebagian juga masih dalam nilai 

cukup (sedang). Hal ini bisa ditingkatkan dengan cara mentoring (adanya contoh 

dari pimpinan) disamping juga dilakukan beberapa cara pendisiplinan, baik 

preventif, korektif maupun progresif. Dari data kuesioner kedisiplinan kerja ada 

faktor yang paling dominan yaitu kuesioner No. 3 tentang Ketepatan waktu. 

Dalam hal ini keterkaitan dengan seringnya ketidaktepatan jadwal dinas sesuai 

skedul yang telah ditentukan, sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan kerja 

yang berimbas pada penurunan kedisiplinan kerja. Faktor lain yang tidak kalah 

penting adalah faktor gaya kepemimpinan, yang mana sebagian besar pimpinan 

unit bergaya kepemimpinan Partisipatif. Gaya ini akan memberikan dampak 

positif bila disertai aturan yang jelas dan disertai konsekuensi pelaksanaan aturan 

yang telah dibuat dalam pekerjaan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

1. Ada hubungan motivasi kerja dengan kepuasan kerja perawat dengan tingkat 

korelasi sedang. Kedua variabel tersebut dipengaruhi oleh berbegai faktor, 

dimana motivasi sebagian besar dipengaruhi faktor pemeliharaan disebut 

juga job context atau faktor ekstrinsik yang berupa kesesuaian jasa 

pelayanan, sedangkan dari kepuasan kerja sebagian besar dipengaruhi oleh 

faktor keamanan kerja dalam hubungannya dengan jaminan hari tua. 

2. Ada hubungan disiplin kerja dengan kepuasan kerja perawat dengan tingkat 

korelasi sedang. Faktor kedisiplinan kerja yang szedang dipengaruhi oleh 

faktor kurang ketaatan perawat pada peraturan perusahaan yang telah 

ditetapkan. Dari data kuesioner kedispilinan kerja ada faktor yang paling 

dominan yaitu kuesioner No. 3 tentang Ketepatan waktu. Dalam hal ini 

keterkaitan dengan seringnya ketidaktepatan jadwal dinas sesuai skedul yang 

telah ditentukan, yang dikarenakan tingginya frekuensi tukar dinas yang tidak 

mempertimbangkan efeknya terhadap beban kerja, sehingga berpengaruh 

terhadap penurunan kedisiplinan kerja yang akhirnya menurunkan kepuasan 

kerja. 

 



 

Saran.  

1 Motivasi kerja perawat yang tinggi perlu dipahami oleh instansi sebagai asset 

terbesar dalam pengembangan pelayanan yang lebih spesifik dan 

komprehensif, sehingga meningkatkan profit bagi sebuah rumah sakit yang 

mendukung meningkatnya pemenuhan moril maupun materiil bagi perawat 

yang meningkatkan kepuasan perawat dalam bekerja. Dengan umur yang 

masih dalam tahap dewasa muda merupakan peluang yang prospektif untuk 

meningkatkan pelayanan yang pada akhirnya mengembangkan citra 

perusahaan. 

2 Mentoring dalam kedisiplinan merupakan cara yang paling sederhana dalam 

meningkatkan kedisiplinan dalam sebuah instansi pelayanan. Sebuah aturan 

yang ketat dan punishment yang berat tidak akan bisa meningkatkan 

kedisiplinan tanpa adanya mentoring yang baik. Kedisiplinan juga akan 

meningkat jika peraturan perusahaan didukung dengan kepuasan dalam 

pekerjaan.  

3 Responden dalam hal ini perawat yang dalam masa dewasa muda perlu 

melihat sebuah pekerjaan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik 

(biologis) saja, namun juga harus melihat dari sisi pemenuhan kebutuhan 

secara menyeluruh, sehingga terpenuhi sampai ke puncak kebutuhan, yaitu 

aktualisasi diri. Perusahaan merupakan kendaraan bagi kita untuk mencapai 

semua kebutuhan pribadi yang masih jauh dari kata terpenuhi. Oleh karena 

itu jika kita berikan yang terbaik bagi perusahaan, maka perusahaan akan 

memberikan yang terbaik bagi kita.  
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ABSTRACT 

 

Fractures are the disconnection/ loss of continuity of bone structure. 

Many factors can accelerated the bone healing process, among other factors are 

calcium and phosphorus nutrients are often forgotten, among other beef diet. 

This researched used quasy experimental design, with 16 samples using 

total sampling technique. The data were collected through observation methods. 

Data were processed and analyzed with Man Whitney U-test. The result showed 

that there is provision of a diet of beef with acceleration callus phase of the 

femoral fracture with significancy level is 0.000. 

To improve the fracture healing phase, particulary the acceleration 

callus phase especially in fracture femur patient, this researched can be as a 

reference in a diet given to the patient. 

 

Key Words: fracture, beef diet, callus 



 

PENDAHULUAN 

 

Patah tulang adalah terputusnya atau hilangnya kontinyutas dari struktur 

tulang, “epiphyseal plate”  serta  “ cartilage “ atau tulang rawaan (Pedoman 

Diagnosis dan Terapi Ilmu Bedah Orthopedi dan Traumatologi , Tahun 2008)  

Patah tulang ini dapat disebabkan trauma, degenerasi atau akibat penyakit lain 

dan sampai saat ini masih merupakan problem besar di bidang Ilmu Keperawatan 

Medical Bedah. Dalam penanganan patah tulang saat ini sebagian besar adalah 

dilakukan dengan tindakan pembedahan yaitu dengan pemasangan inplan, 

external fixsasi atau imobilisasi gips. Penanganan diatas hanya dilihat dari faktor 

tindakannya saja, pada hal banyak faktor-faktor yang lain yang dapat 

mempercepat proses penyembuhan tulang. Diantara yang sering dilupakan adalah 

faktor nutrisi yang adekuat yang harus dikonsumsi pada seseorang yang 

mengalami patah tulang yaitu makanan yang banyak mengandung kalsium dan 

fosfor. Masyarakat di Indonesia masih banyak yang mengkonsumsi susu formula 

yang dijual bebas di pasaran dengan harga yang relatif mahal dibandingkan 

daging, khususnya daging sapi. Ada pun perbandingan yang terkandung dalam 

susu formula terkandung kalsium 35mg/100gr dan fosfor 35mg/100gr sedangkan 

daging sapi mengandung kalsium (11mg/100gr) dan fosfor (170mg/100gr) 

(Daftar Konsumsi Bahan Makanan, Kanwil Depkes, Tahun 1995). Hal ini dapat 

dilihat bahwa kandungan kalsium dan fosfor tidak kalah dengan susu formula, 

tetapi harganya jauh lebih murah dibandingkan harga susu formula. Namun 

pengaruh  pemberian diet daging sapi terhadap percepatan fase kallus pada 

fraktur masih belum jelas. 

Setiap kejadian patah tulang atau yang disebut fraktur tersebut sangat 

menggangu aktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar dan sosial ekonomi 

seseorang, di Rumah Sakit Semen Gresik pada tahun 2010 terdapat 340 kejadian 

fraktur tulang panjang atau 24% dari total kasus di rumah sakit dan 56% dari 

total kejadian kasus fraktur. Di Indonesia kejadian fraktur terbesar akibat ruda 

paksa terutama kecelakaan lalu lintas, adapun besaran kejadian nya rata-rata 23% 

kasus dari masing-masing kejadian di rumah sakit. Tahun 2010 tercatat pada 

laporan Departemen Kesehatan patah tulang hampir mencapai 1 juta 

kejadian.Sebagian besar memerlukan tindakan pembedahan dengan asumsi biaya 

Rp. 10.000.000 sampai Rp. 20.000.000 belum lagi biaya non material yang akibat 

tidak bisa aktivitas untuk bekerja selama sakit. (Dokumen Rekan Medis Rumah 

Sakit Semen Gresik, 2010)  

Sering kali untuk penanganan fraktur ini tidak tepat mungkin dikarenakan 

kurang tersedianya informasi yang tepat contohnya ada seorang yang mengalami 

fraktur. Ia pergi ke dukun pijat, mungkin karena gejalanya mirip dengan orang 

yang terkilir. Hal ini yang perlu di kembangkan untuk bisa dipahami oleh 

masyarakat agar penanganan dapat dengan cepat dan benar terutama pada anak-

anak dimana bila penanganan pertama kurang benar dan tepat dapat 

mengakibatkan tergangunya pertumbuhan atau kecacatan yang permanen. 



 

Penentuan diet yang benar dan adekwat serta mengandung zat gizi yang 

menunjang untuk proses penyembuhan tulang sangatlah penting diantara diet 

tersebut adalah yang mengandung cukup kalsium dan fosfor yang banyak 

terkandung dalam daging sapi. Tulang bisa beregenerasi sama seperti jaringan 

tubuh yang lain. Fraktur merangsang tubuh untuk menyembuhkan tulang yang 

patah dengan jalan membentuk tulang baru diantara ujung patahan tulang. Tulang 

baru dibentuk oleh aktivitas sel-sel tulang yang dipengaruhi beberapa faktor 

diantaranya adalah faktor konsumsi zat kalsium dan fosfor . Sel–sel yang 

berkembang memiliki potensi yang kondrogenik dan osteogenik, bila diberikan 

keadaan yang tepat serta konsumsi nutrisi yang di butuhkan seperti kalsium dan 

fosfor, sel itu akan mulai membentuk tulang dan juga kartilago. Populasi sel ini 

dipengaruhi oleh kegiatan osteoblast, osteoklast dan osteosit mulai berfungsi 

dengan mengabsorbsi sel-sel tulang yang mati. Massa sel yang tebal dengan 

tulang yang imatur dan kartilago, membentuk kallus atau bebat pada permukaan 

endosteal dan periosteal. Sementara tulang yang imatur (anyaman tulang) 

menjadi lebih padat sehingga gerakan pada tempat fraktur berkurang pada 4 

minggu setelah fraktur menyatu. Pada penelitian ini digunakan daging sapi 

(Bovine), karena daging sapi mempunyai mikroarsitektur dan komposisi mineral 

yang sama dengan tulang manusia dengan alasan tersebut bahwa salah satu cara 

untuk meningkatkan proses pembentukan kallus yaitu dengan diet TKTP, dimana 

diet ini mengandung zat gizi yang seimbang dengan pemenuhan kebutuhan 

diantaranya adalah zat mengandung tinggi kalori, tinggi protein serta  kalsium 

dan fosfor yang cukup. Zat-zat tersebut sangatlah penting dalam  proses 

pembentukan  tulang pada trauma khususnya kallus yang merupakan cikal-bakal 

dari tulang. Adapun kebutuhan normal kalsium adalah antara 13 sampai 20 

mg/kg berat badan.    

    Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh pemberian diet daging sapi terhadap percepatan fase 

kallus pada fraktur femur.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan desain Quasy Eksperimental/ Experiment 

semu. Rancangan ini berupaya mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan 

cara melibatkan kelompok kontrol disamping kelompok eksperimental. 

Pemilihan kedua kelompok menggunakan total sampling. Sampel tikus yang 

mengalami patah tulang femur sebanyak 16 tikus putih jantan. Penelitian ini akan 

dilakukan di Rumah Jl. Kutilang X/04 GKA Gresik pada bulan Pebruari sampai 

dengan Maret tahun 2011. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah komsumsi daging sapi, 

sedangkan dependent adalah pembentukan fase kallus pada tikus jantan yang 

mengalami patah tulang femur.  Data didapat melalui observasi pada penelitian 

ini digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan kallus pada fraktur femur 



 

dengan menggunakan foto rongent.setelah data terkumpul kemudian 

dikelompokkan, tabulasi data dan analisis data menggunakan uji Mann Whitney 

U – Test atau membandingkan yang diberikan perlakuan dengan yang tidak 

dilakukan perlakuan dimana data berbentuk ordinal tersebut diolah dan dianalisis 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Percepatan fase kallus dengan pemberian makanan biasa tanpa diet 

daging sapi 

 
Gambar 1 Percepatan fase kallus dengan pemberian makanan biasa tanpa diet 

daging sapi  

 

Dari diagram pie 1 menunjukkan bahwa seluruh tikus putih jantan yang 

mengalami patah tulang femur yang tampa pemberian deit daging sapi 

didapatkan 87% pertumbuhan  kallus lambat dan 13% pertumbuhan kallus 

normal. 

 Pada penelitian ini didapatkan pertumbuhan kallus pada fraktur femur 

pada tikus putih jantan lambat (>4 minggu) yaitu 7 tikus putih jantan, dan 

didapatkan pertumbuhan normal 1 tikus putih jantan. Pertumbuhan Kallus normal 

terjadi pada pada minggu ke empat.  

Pertumbuhan tulang terdiri dari beberapa fase, diantaranya adalah fase 

hematoma, fase proliferasi, fase kallus, fase konsulidasi dan fase remodeling. 

Pada penelitian diatas, peneliti hanya membatasi sampai fase pembentukan 

kallus. 

Proses pembentukan kallus sangat di pengaruhi oleh zat-zat makanan yang 

terkandung didalam nya diantaranya adalah kalsium, fosfor, Vitamin, air, 

karbohidrat, protein dan zat-zat pembangun yang lainnya.  Substansi yang paling 

berperan adalah kalsium. Faktor nutrisi inilah yang sangat berperan dalam proses 

pembentukan atau penyembuhan tulang terutama kalsium (Apley, A. Graham, 

1995). 

Tikus putih jantan yang mengalami patah tulang femur yang diberikan 

makanan biasa yang hanya mengandung banyak karbohidrat, sehingga kebutuhan 

kalsium yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan kallus kurang terpenuhi.  

Dari kajian diatas bahwa tikus putih jantan yang mengalami patah tulang 

paha dengan diberikan makanan biasa tanpa diberikan diet daging sapi tidak 

mengalami percepatan pertumbuhan kallus atau pertumbuhan kallus lambat.    



 

 

2. Percepatan fase kallus dengan pemberian diet daging sapi 

 
Gambar 2 Percepatan fase kallus dengan pemberian diet daging sapi 

 

Dari diagram pie 2 menunjukkan bahwa seluruh tikus putih jantan yang 

mengalami patah tulang femur dengan pemberian deit daging sapi didapatkan  

pertumbuhan  kallus cepat. 

 

Tabel 1 Percepatan fase kallus dengan pemberian diet daging sapi 

 Diet N Mean Rank Sum Of 

Ranks 

Pertumbuhan 

Kallus 

Makanan Biasa 

Diet Daging Sapi 

Total 

8 

8 

16 

4,50 

12,50 

36.00 

100.00 

 

 Pertumbuhan Kallus 

Mann-Whitney U 

Wilcoxon W 

Z 

Asymp.Sig (2-tailed) 

Exact Sig (2*(1-tailed sig.) 

,000 

36,000 

-3,771 

,000 

,000(a) 

Dari tabel 1 menggambarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan 

uji statistik Mann-Whitney Test  didapatkan nilai signifikan p = ,000 dimana 

lebih kecil dari 0,05 yang berarti H1 diterima, sehingga ada hubungan yang 

signifikan antara pemberian diet daging sapi dengan percepatan fase kallus 

fraktur femur pada tikus putih jantan. 

Pada penelitian ini didapatkan pertumbuhan kallus pada fraktur femur 

pada tikus putih jantan dipercepat. Pertumbuhan kallus pada tikus putih jantan ini 

terjadi < dari 4 minggu. 

Dari tabel 5.3 menggambarkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara pemberian diet daging sapi dengan percepatan fase kallus fraktur femur 

pada tikus putih jantan. 



 

Daging sapi merupakan susunan serabut otot pada tubuh hewan sapi. 

Dalam susunan serabut otot daging sapi per 100gr terdapat komposisi antara lain 

Kalori 207 kal, Protein 18,8g Lemak 14g, Kalsium 11mg, Posfor 170mg, Besi 

2,8mg dan vitamin A, B1, C, dan air. Dimana zat-zat tersebut sangat di butuhkan 

oleh tubuh untuk proses pertumbuhan sel pada manusia termasuk pada 

pertumbuhan tulang.  

Diet daging sapi merupakan salah satu sumber zat yang dibutuhkan 

tubuh dalam proses metabolisme tubuh, terutama proses pembentukan tulang, 

dimana sudah tercantum pada alenea diatas zat-zat yang terkandung didalamnya. 

Salah satunya adalah mengandung kalsium, dan fosfor. Sekitar 99%  total 

kalsium dalam tubuh merupakan dalam jaringan keras yaitu tulang dan gigi 

terutama berbentuk hidosiapatit, hanya sebagian kecil dalam plasma dan 

ektravaskuler (Baker,et.all. 1999, Almatsier, 2000). Kalsium tulang berada dalam 

keadaan seimbang dengan kalsium plasma pada konsentrasi sekitar 2,25-2,6 

mmol/L (Garrow & James, 1993, Walhlqvist, 1997) keseimbangan kalsium 

dipengarui oleh kelenjar hormone pharathyroid, G hormone dan vitamin D. 

Hormon-hormon tersebut bekerja pada tempat dimana kalsium memasuki tubuh 

(gastrointestinal), dan tempat eskresi pada ginjal serta tempat penyimpanan pada 

rangka atau tulang dimana kalsium dapat di simpan dan diambil tergantung dari 

kebutuhan individu. Jumlah kalsium dalam tulang bergantung menurut ukuran 

dan komposisi tubuh dan akan mengalami penurunan masa tulang sejalan dengan 

pertambahan umur (Garrow & Janes, 1993; Almatsier, 2002; Sidartawan 2000).  

Bila dari awal proses pertumbuhan, asupan kalsium selalu terjaga, maka 

tercapailah puncak masa tulang yang maksimal, tetapi bila dari awal 

pertumbuhan tidak terjaga asupan kalsium serta gizi yang seimbang, maka 

puncak massa tulang tidak maksimal. 

Dalam proses pembentukan tulang, tulang mengalami regenerasi yaitu 

pergantian tulang-tulang yang sudah tua diganti dengan tulang yang baru yang 

masih mudah, proses ini berjalan seimbang sehingga terbentuk puncak massa 

tulang. 

Dengan asupan kalsium tetap terjaga antar 100-125mg perhari, puncak 

massa tulang ini bisa dipertahankan. Puncak massa tulang di pertahankan untuk 

mencagah penurunan massa tulang, dimana penurunan massa tulang ini akan 

mengakibatkan berkurangnya kepadatan tulang dan tulang mengalami 

osteoporosis. 

Pada penelitian ini terbukti bahwa pemberian diet daging sapi pada tikus 

putih yang mengalami fraktur femur dapat mempercepat pertumbuhan kallus. 

Jika dibandingkan dengan kelompok dengan pemberian makanan biasa 

tanpadiberikan diet daging sapi.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 



 

1. Pertumbuhan fase kallus tanpa diberikan diet daging sapi tidak didapatkan 

percepatan pertumbuhan kallus, ini dipengaruhi oleh konsumsi yang 

dikandung dalam makanan kurang mengandung unsur mineral yaitu kalsium 

2. Pertumbuhan fase kallus dengan di berikan diet daging sapi didapatkan hasil 

seluruh tikus putih yang mengalami fraktur femur  adanya percepatan fase 

kallus.  

 

Saran.  

1. Diperlukan penelitian untuk mengetahui perubahan-perubahan secara 

mikroskopis dan kimia pada fraktur femur dengan pemberian diet daging sapi 

2. Diperlukan penelitian lebih lanjut fraktur femur dengan diet daging sapi pada 

manusia. 

3. Untuk institusi rumah sakit penelitian ini dapat sebagai acuan dalam program 

diet rumah sakit yang diberikan kepada klien dengan masalah fraktur. 
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ABSTRACT 

 

Burns is a traumatic at the skin which caused of something hot or high 

temperature. The Preventiv of infection is treated the wound treatment. Topical 

agent which commonly use for burns is silver sulfadiazin. But that have side 

effect which reduce the speed of wound epithelialization. Aloe vera is one of the 

alternative choice to wound treatment, because the gel contains many substances 

which beneficial to speed up the wound healing.  

This research is purpose to analyze the difference of  effectiveness between 

aloe vera's gel and silver sulfadiazin about  precipitation of burns healing with 

superficial  partial thickness at mouse which has made burns.  

The research used the true experimental design. There are 3 treatment 

groups with total sample 24. Checklist is the instrument which use for observe 

the speed of healing the mouse's burns. The data analysis is use One Way Anova 

test. 

 There are F quantity 1,231 for aloe vera<s group and 6,500 for silver 

sulfadiazine group with F table 10,00. Because F quantity is smaller than F 

table, then the research hypothesis rejected. It's mean that there is no difference 

between aloe vera's gel and silver sulfadiazin about  precipitation of burns 

healing with superficial partial thickness at the mouse. 

Based on the result, aloe vera’s gel is more suggested for superficial partial 

thickness treadment because this is natural, easy to get and cheaper. 

 

Keyword : aloe vera's gel, silver sulfadiazin, superficial partial thickness 



 

PENDAHULUAN 

 

Luka bakar adalah trauma pada kulit yang disebabkan oleh panas atau 

suhu yang tinggi (Kuraesin, 2007). Pokok-pokok pertolongan pada luka bakar 

yaitu: mencegah atau mengobati shok, mengurangi rasa sakit dan mencegah 

infeksi (Mohammad, 2005). Pencegahan infeksi dilakukan dengan perawatan 

luka. Perawatan luka pada luka bakar dilakukan bila kestabilan hemodinamik dan 

pulmonal telah tercapai. Luka dibersihkan dan dibalut dengan agen antimicrobial 

topikal. Beberapa agen antiikrobial topikal yang biasa digunakan yaitu mefedin 

asetat, perak nitrat dan silver sulfadiazine. Penggunaan agen antimicrobial 

topikal ini memang efektif untuk menghambat infeksi, tetapi efek yang 

ditimbulkan adalah penurunan kecepatan epitelisasi luka, juga dapat 

meningkatkan laju metabolic, ketidakseimbangan elektrolit (seperti pelepasan 

natrium oleh perak nitrat) dan abnormalitas asam basa dapat terjadi. (Hudak dan 

Galo, 1996). Lidah buaya termasuk tanaman fungsional karena semua bagian 

tanamannyabisa dimanfaatkan untuk kecantikan, pangan dan pengobatan 

berbagai jenis penyakit, tetapi masyarakat hanya mengenalnya sebagai penyubur 

rambut. Hanya sedikit masyarakat yang tahu manfaat dan khasiat tanaman ini. 

(Furnawanthi, 2007). Gel lidah buaya memiliki aktivitas sebagai antijamur, 

antibakteri, meningkatkan aliran darah ke daerah yang terluka dan menstimulasi 

fibroblast yang bertanggung jawab untuk penyembuhan luka (Redaksi OVA, 

2010). Namun sampai saat ini efektifitas gel lidah buaya terhadap penyembuhan 

luka bakar belum dapat dijelaskan. 

Di Amerika dilaporkan sekitar 2-3 juta penderita luka bakar setiap 

tahunnya dengan jumlah kematian 5-6 ribu kematian pertahun. Sampai saat ini di 

Indonesia belum ada laporan tertulis tentang jumlah penderita luka bakar dan 

jumlah angka kematian yang diakibatkannya. Di unit luka bakar RSCM Jakarta 

dilaporkan sebanyak 107 kasus luka bakar yang dirawat dengan angka kematian 

37,38% pada tahun 2008. dari unit luka bakar RSU Dr. Soetomo Surabay 

didapatkan bahwa kematian umumnya terjadi pada luka bakar dengan luas lebih 

dari 50% atau luka bakar pada saluran napas (Yudhine, 2009). Menurut dr. Dody 

Andreas dalam blognya disebutkan bahwa 80% kecelakaan yang menyebabkan 

luka bakar termasuk kategori ringan sehingga penderita tidak perlu dirawat di 

rumah sakit.  

Luka bakar terjadi baik karena konduksi panas langsung atau radiasi. 

Derajat luka bakar berhubungan dengan konduksi jaringan yang terkena dan 

waktu kontak dengan sumber tenaga panas (Sabiston, 2000). Pada luka bakar 

ketebalan superficial atau derajat 1 maka luka akan sembuh sendiri tanpa perlu 

dilakukan tindakan. Pada ketebalan parsial atau derajat 2 perlu dilakukan 

perawatan pada luka. Apakah perlu dilakukan perawatn di rumah sakit atau tidak 

tergantung dari luas luka bakar. Sedangkan luka bakar ketebalan penuh atau 

derajat 3 perlu dirawat di rumah sakit (Anonim, 2006). Penanganan pada luka 

bakar harus tetap memperhatiakn airway, breathing, circulation. Setelah airway, 



 

breathing, circulation telah tertangani, luka harus dirawat secara teratur. 

Kesterilan harus tetap terjaga karena kulit dalam keadaan terbuka sehingga rentan 

terjadi infeksi. Tidak jarang penderita luka bakar meninggal karena infeksi pada 

luka (Anonim, 2010). 

Tanaman lidah buaya termasuk tanaman berkhasiat obat yang dapat 

digunakan sebagai agen topikal luka bakar yang baik. Menurut seorang pengamat 

makanan kesehatan, dr. Freddy Wilmana, lidah buaya jenis Aloevera barbandesis 

Mill mengandung 72 zat yang dibutuhkan oleh tubuh (Redaksi OVA, 2010). Zat-

zat yang terdapat dalam gel lidah buaya di antaranya yaitu lignin dan selulosa 

yang mapu meresap ke dalam kulit dan menahan hilangnya cairan dari 

permukaan kulit, saponin yang berfungsi sebagai antiseptic, aloecin B yang 

mempercepat penyembuhan luka serta atroquinon dan quinonyang mempunyai 

efek analgesik. (Wijayakusuma, 2010). Selain itu kandungan terbanyak dari lidah 

buaya adalah air yang mencapai 99, 5% (Furnawanthi, 2007). Dari masalah di 

atas maka peneliti ingin mengkaji keefektifan gel lidah buaya dibandingkan 

silver sulfadiazin terhadap percepatan penyembuhan luka bakar ketebalan parsial 

dangkal (derajat 2A) yang akan dilakukan pada mencit. 

  

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen murni pasca tes. Hewan 

coba yang digunakan adalah mencit (M musculus) untuk mengetahui keefektifan 

pengguanaan gel lidah buaya dibandingkan silver sulfadiazin untuk perawatan 

luka bakar ketebalan parsial dangkal. Dan sebagai kontrolnya perawatan luka 

hanya diberikan normal saline 0,9%. populasinya dalah mencit Mus musculus 

dengan luka bakar ketebalan parsial dangkal yang diternakkan untuk penelitian. 

Pada proses selanjutnya sampel akan dilakukan pembagian menjadi 3 kelompok 

yaitu kelompok perlakuan perawatan menggunakan gel lidah buaya, kelompok 

perlakuan perawatan menggunakan silver sulfadiazin dan satu kelompok kontrol. 

Pembagian kelompok ini dilakukan dengan cara simple random sampling, 

masing-masing kelompok minimal 8 sampel. Penelitian ini akan dilaksanakan 

mulai tanggal 1 sampai 30 Mei 2011 di tempat tinggal peneliti Desa Padeg 

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah gel lidah buaya dan 

silver sulfadiazin, sedangkan dependent adalah Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal (derajat 

2A).  Instrumen dalam penelitian ini adalah checklist tentang parameter 

penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal. Setelah data terkumpul 

kemudian dikelompokkan, tabulasi data dan analisis data menggunakan 

Parametric test yaitu one way anova. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 



 

1) Lama hari penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal pada 

sampel yang diberikan perawatan menggunakan  gel lidah buaya  
Data lama hari penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal 

menggunakan gel lidah buaya dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Lama penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal 

menggunakan gel lidah buaya 

Hari ke Jumlah  Prosentase  

13 

14 

15 

16 

17 

1 

1 

3 

2 

1 

12,5% 

12,5% 

37,5% 

25% 

12,5% 

Jumlah  8 100% 

Dari tabel di atas didapatkan bahwa lama penyembuhan luka pada 

sampel yang diberikan perawatan menggunakan gel lidah buaya paling banyak 

pada hari ke 15 yaitu sebanyak 3 sampel (37,5%) 

 

2) Lama hari penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal pada 

sampel yang diberikan perawatan luka menggunakan silver 

sulfadiazin. 

Data lama hari penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal 

menggunakan silver sulfadiazine adapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Tabel 2 Lama penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal 

mengguanakan silver sulfadiazine 

Hari ke  Jumlah  Prosentase  

13 

14 

15 

16 

2 

1 

2 

3 

25% 

12,5% 

25% 

37,5% 

Jumlah  8 100% 

 

Dari tabel di atas didapatkan bahwa lama penyembuhan luka pada 

sampel yang diberikan perawatan menggunakan silver sulfadiazin paling banyak 

adalah pada hari ke 16 yaitu sebanyak 3 sampel (37,5%)  

3) Lama hari penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal pada 

sampel yang diberikan perawatan menggunakan NaCl 0,9% 

(kelompok kontrol)  

Data lama hari penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal 

menggunakan NaCl 0,9% dapat digambarkan sebagai berikut: 

 



 

Tabel 3 Lama penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal 

mengguanakan NaCl 0,9% 

Hari ke Jumlah  Prosentase  

17 

18 

19 

20 

>20 

1 

1 

1 

3 

2 

12,5% 

12,5% 

12,5% 

37,5% 

25% 

Jumlah  8 100% 

  

Dari tabel di atas didapatkan bahwa lama penyembuhan luka pada 

sampel yang diberikan perawatan menggunakan NaCl 0,9% paling banyak terjadi 

pada hari ke 20 yaitu sebanyak 3 sampel (37,5%). 

 

4)   Rata-rata lama hari sembuh dari ketiga kelompok perlakuan 

 

Tabel 4 Rata-rata lama hari penyembuhan dari perawatan luka 

menggunakan gel lidah buaya 

Kelompok  No mencit Lama hari 

penyembuhan 

Rata-rata lama 

hari 

penyembuhan 

Gel lidah buaya 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

13 

14 

15 

15 

15 

17 

16 

16 

15,1250 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata – rata lama sembuh perawatan 

luka menggunakan gel lidah buaya yaitu 15,12 hari. 

 

 

 

 

 

Tabel 5 Rata-rata lama hari penyembuhan dari perawatan luka 

menggunakan silver sulfadiazine  

Kelompok  No mencit Lama hari 

penyembuhan 

Rata-rata lama 

hari 

penyembuhan 

Silver 1 14 14,7500 



 

sulfadiazine  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

15 

15 

16 

16 

16 

13 

13 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata – rata lama sembuh perawatan 

luka menggunakan silver sulfadiazine yaitu 14,7 hari.  

Tabel 6 Rata-rata lama hari penyembuhan dari perawatan luka 

menggunakan NaCl 0,9% (kelompok kontrol) 

Kelompok  No mencit Lama hari 

penyembuhan  

Rata-rata lama 

hari 

penyembuhan 

NaCl 0,9% 

(kelompok 

kontrol) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

17 

18 

20 

19 

20 

20 

22 

25 

20,1250 

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata – rata lama sembuh perawatan 

luka kelompok kontrol yaitu 20 hari. 

 

5)  Efektifitas gel lidah buaya terhadap percepatan penyembuhan luka 

bakar ketebalan parsial dangkal 

 

Tabel 7 Efektifitas gel lidah buaya terhadap percepatan penyembuhan 

luka bakar 

 Sum of 

square 

df Mean square F  Sig  

Gel lidah 

buaya 

Antar grup            

Dalam grup 

 

8,208 

2,667 

 

5 

2 

 

1,642 

1,333 

 

1,231 

 

0,505 

 Dari uji One Way Anova SPSS, seperti tertulis dalam tabel di atas, 

didapatkan F hitung pada perawatan luka bakar menggunakan gel lidah buaya 

sebesar 1,,231 dan signifikan 0,505 

Pada penelitian ini didapatkan rata-rata hari penyembuhan luka bakar 

pada kelompok gel lidah buaya yaitu 15,120 hari. Proses penyembuhan paling 

cepat terjadi pada hari ke 13 yaitu sebanyak 1 sampel dan paling lama pada hari 



 

ke 17 yaitu sebanyak 1 sampel. Pada kelompok kontrol rata-rata hari 

penyembuhan lukanya yaitu 20,1250 hari. Sembuh paling cepat terjadi pada hari 

ke 17 yaitu sebanyak 1 sampel dan paling lama terjadi pada lebih dari 20 hari, 

yaitu hari ke 25 sebanyak 1 sampel. 

Gel lidah buaya mengandung antijamur dan antibakteri, juga 

mengandung zat yang dapat menstimulasi fibroblast yang mempercepat 

penyembuhan luka (Yohanes, 2005). Gel lidah buaya juga mengandung 

atroquinon dan quinon yang mempunyai efek anlgesik (Wijayakusuma, 2010). 

Selain itu kandungan terbanyak dari lidah buaya adalah air (Furnawanthi, 2007) 

Sesuai dengan teori tersebut gel lidah buaya memang efektif untuk 

mempercepat penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal. Hal ini dapat 

dilihat pada rata-rata hari penyembuhan luka yang lebih cepat jika dibandingkan 

dengan kelompok kontrol. Selain itu, proses penyembuhan paling cepat juga 

lebih pendek dari kelompok kontrol.  Pada kelompok gel lidah buaya, 

penyembuhan sudah terjadi pada hari ke 13, sedangkan pada kelompok kontrol 

baru terjadi pada hari ke 17.    

   

6) Efektifitas silver sulfadiazine terhadap percepatan penyembuhan luka 

bakar ketebalan parsial dangkal 

 

Tabel 8 Efektifitas silver sulfadiazin terhadap percepatan penyembuhan 

luka bakar 

 Sum of 

square 

df Mean of 

square 

F  Sig  

Silver 

sulfadiazine 

Antar grup 

Dalam grup 

 

 

10,833 

0,667 

 

5 

2 

 

2,167 

0,333 

 

6,500 

 

0,139 

 

 Dari uji One Way Anova SPSS seperti tertulis dalam tabel di atas, 

didapatkan F hitung pada perawatan luka bakar ketebalan parsial dangkal sebesar 

6,500 dan signifikan 0,139 

Pada penelitian ini didapatkan rata-rata hari penyembuhan luka bakar pada 

kelompok silver sulfadiazine adalah 14,7500 hari. Proses penyembuhan paling 

cepat terjadi pada hari ke 13 yaitu sebanyak 2 sampel dan paling lama terjadi 

pada hari ke 16 yaitu sebanyak 2 sampel. Sebagai pembanding adalah kelompok 

kontrol seperti telah disebutkan di atas, rata-rata hari penyembuhan adalah 

20,1250 hari, paling cepat sembuh pada hari ke 17 dan paling lama sembuh pada 

hari ke 25 

Silver sulfadiazine mempunyai efek terapeutik melawan organisme yang 

ditemukan dalam luka bakar. Spektrum luas, termasuk aktifitas  melawan 



 

berbagai patogen gram positif dan gram negatif, beberapa jamur dan bakteri 

anaerob (Hopfer, 2005).   

Di dalam penelitian ini terbukti bahwa silver sulfadiazin efektif 

mempercepat penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal. Jika 

dibandingkan dengan kelompok kontrol, kelompok silver sulfadiazine 

mempunyai rata-rata lama penyembuhan, proses penyembuhan paling cepat dan 

proses penyembuhan paling lama lebih pendek. 

 

7) Efektifitas gel lidah buaya dan silver sulfadiazine terhadap percepatan 

penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal 

 

Tabel 9 Efektifitas gel lidah buaya dan silver sulfadiazine terhadap 

percepatan penyembuhan luka bakar 

Kelompok  F hitung  F tabel Sig  Ketentuan 

Gel lidah buaya 1,231 10,00 0,505 H1diterima jika 

F hitung>Ftabel, sig 

0,00 
Silver 

sulfadiazin 

6,500 10,00 0,139 

 

 Dari tabel di atas, terlihat bahwa F hitung kelompok gel lidah buaya dan 

silver sulfadizin (1,231 dan 6,500) sama-sama lebih kecil dari F tabel (10,00). 

Signifikan kedua kelompok juga lebih besar dari 0,000. Ketentuan yang 

digunakan adalah H1 diterima bila F hitung lebih besar dari F tabel. Karena di 

sini F hitung lebih kecil dari F tabel maka H1 ditolak, artinya tidak terdapat 

perbedaan efektifitas penggunaan gel lidah buaya dan silver sulfadiazine tehadap 

percepatan penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal pada mencit. 

Dalam penelitian ini, pada kelompok gel lidah buaya didapatkan F hitung 

1,231 dan signifikan 0,505, setelah dilakukan uji one way Anova SPSS. Rata-rata 

lama penyembuhan adalah 15,1250 hari, paling cepat sembuh pada hari ke 13 

yaitu sebanyak 1 sampel dan paling lama sembuh pada hari ke 17 sebanyak 1 

sampel. Pada kelompok silver sulfadiazine, setelah dilakukan uji one way Anova 

SPSS didapatkan F hitung 6,500 dan signifikan 0,139. Rata-rata lama 

penyembuhan adalah 14,7500 hari, paling cepat sembuh pada hari ke 13 

sebanyak 2 sampel dan paling lama sembuh pada hari ke 16 sebanyak 1 sampel. 

Untuk menguji hipotesis adalah dengan membandingkan antara F hitung 

dan F tabel. Ketentuan yang digunakan yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel 

dan signifikan 0,000 maka H1 diterima dan H0 ditolak. Nilai F tabel adalah 

10,000 

Pada penelitian ini F hitung kelompok lidah buaya dan kelompok silver 

sulfadiazine sama-sama lebih kecil dari F tabel. F hitung kelompok gel lidah 

buaya adalah 1,231 (1,231<10,00) dan F hitung kelompok silver sulfadiazine 

adalah 2,167 (2,167<10,00). F hitung lebih kecil dari F tabel, berarti H1 ditolak 

dan H0 diterima. Artinya di sini tidak terdapat perbedaan efektifitas antara 



 

perawatan menggunakan gel lidah buaya dan silver sulfadiazine terhadap 

percepatan penyembuhan luka bakar.    

Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan 

efektifitas antara penggunaan gel lidah buaya dan silver sulfadiazine terhadap 

proses penyembuhan luka bakar, tetapi hal ini sekaligus menunjukkan bahwa gel 

lidah buaya juga sangat baik untuk menyembuhkan luka bakar ketebalan parsial 

dangkal. Silver sulfadiazine adalah obat topikal yang umum digunakan untuk 

luka bakar, dan gel lidah buaya ternyata terbukti mempunyai efektifitas yang  

hampir sama. Silver sulfadiazine digunakan untuk pencegahan dan pengobatan 

infeksi pada pasien dengan luka bakar derajat 2 dan 3. Kontra indikasi 

penggunaan silver sulfadiazine adalah pada bayi kurang dari 2 bulan dan 

kehamilan cukup bulan. Penggunaan hati-hati pada hipersensitifitas sulfonamide, 

perak atau paraben, kerusakan fungsi ginjal atau hati serta kehamilan dan laktasi 

(Hopfer, 2005). Karena itu pada luka bakar ringan yaitu ketebalan parsial 

superfisial dan parsial dangkal kurang dari 20% penggunaan gel lidah buaya 

lebih disarankan. Gel lidah buaya merupakan bahan alamiah yang mudah didapat 

dan berharga murah sehingga dapat memudahkan penderita luka bakar. Selain itu 

dapat mengurangi jumlah penanganan luka bakar yang salah yang justru dapat 

memperparah kondisi luka. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 

1. Gel lidah buaya efektif untuk mempercepat penyembuhan luka bakar 

ketebalan parsial dangkal dengan lama penyembuhan rata-rata 15,1250 hari, 

lebih cepat dari kelompok kontrol yang lama penyembuhan rata-rata 20,1250 

hari. 

2. Silver sulfadiazine efektif untuk mempercepat penyembuhan luka bakar 

ketebalan parsial dangkal dengan lama penyembuhan rata-rata 14,7500 hari, 

lebih cepat dari kelompok kontrol yang lama penyembuhan rata-rata 20,1250 

hari.  

3. Tidak terdapat perbedaan efektifitas antara gel lidah buaya dengan  silver 

sulfadiazine terhadap percepatan penyembuhan luka bakar ketebalan parsial 

dangkal, keduanya mempercepat penyembuhan luka dibandingkan dengan 

kelompok kontrol yang diberikan NaCl 0,9%. 

 

Saran 

1. Diperlukan penelitian untuk mengetahui perubahan-perubahan mikroskopis 

pada perawatan luka bakar ketebalan parsial dangkal menggunakan gel lidah 

buaya 

2. Diperlukan penelitian lebih lanjut perawatan luka bakar ketebalan parsial 

dangkal menggunakan gel lidah buaya pada manusia. 
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ABSTRACT 

 

 Adherence is the extent to which the person’s behavior in accordance with 

applicable regulations and adherence of nurses in the use of personal protective 

equipment can also affect the transmission of the disease. For the health care 

will certainly increasing the risk of contracting a disease if only the use of 

personal protective equipment compliance ignored. 

 This research was aimed to know that the motivation, stock of equipment, 

attitude and personality have influences with adherence of nurse in the use of 

personal protective equipment (PPE). 

 This research uses cross-sectional method with 24 respondents and a way 

of sampling with total sampling techniques. The data were collected using 

questionnaire and then analyzed using Spearman Range correlation with 

significance level p<0,05. 

 The result showed that the data motivation (p=0,002), stock of equipment 

(p=0,002) and attitude and personality (p=0,000).  

 Based on the result showed that motivation, stock of equipment, attitude 

and personality have influences with adherence of nurses in the used of personal 

protective equipment. 

 

Keyword: adherence, personal protective equipment (PPE) 



 

PENDAHULUAN 

 

Alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk 

melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga 

kerja dari bahaya di tempat kerja. Alat pelindung diri dipakai setelah usaha 

rekayasa (engineering) dan cara kerja yang aman (work practices) telah 

maksimum (Barbara, 2001). Universal precaution merupakan upaya pencegahan 

penularan penyakit dari tenaga kesehatan dan sebaliknya, hal ini didasari 

penyebaran penyakit infeksius melalui medium cairan tubuh dan darah. 

Pemakaian alat pelindung diri merupakan upaya untuk menciptakan kesehatan 

dan keselamatan kerja yang optimal. Kepatuhan penggunaan APD di rumah sakit 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, motivasi, keterbatasan alat, dan juga 

sikap dan perilaku dari perawat itu sendiri. Di Rumah Sakit Grha Husada ternyata 

masih ditemukan beberapa orang yang tidak menggunakan alat pelindung diri 

dasar. Dari studi pendahuluan yang dilakukan dengan cara observasi, didapatkan 

hasil bahwa dari jumlah total 24 perawat, masih ada sebagian  perawat yang tidak 

menggunakan handscoon atau masker, atau bahkan keduanya saat melakukan 

tindakan keperawatan, misalnya saat pengambilan sample darah, pemasangan 

infus dan faktor – faktor yang berhubungan dengan kepatuhan perawat dalam 

penggunaan alat pelindung diri masih belum diketahui lebih banyak lagi. 

Pada penelitian di Amerika menyebutkan bahwa petugas kesehatan harus 

selalu menggunakan alat pelindung diri termasuk sarung tangan lateks, masker, 

kacamata jika pekerjaan yang dilakukan berhubungan dengan darah atau cairan 

tubuh lainya karena hamper 80% dari petugas kesehatan tersebut beresiko tertular 

penyakit menular seperti hepatitis B, hepatitis C juga HIV/AIDS. Dalam jurnal 

ekologi kesehatan di RSUPN Cipto Mangunkusumo, berdasarkan penggunaan 

alat pelindung diri terdapat data 75% petugas di laboratorium beresiko tertular 

penyakit hepatitis, 40 % perawat di rawat inap juga beresiko tertular penyakit. 

Hal tersebut dikarenakan oleh faktor keterbatasan jumlah alat yang tersedia, 

ataupun dikarenakan kurangnya tingkat kepatuhan dari tenaga kesehatan itu 

sendiri, serta disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Dari hasil studi pendahuluan 

yang dilakukan di RS Grha Husada, didapatkan hasil dari 24 orang perawat yang 

ada, 9 perawat menggunakan alat pelindung diri dasar (handscoon & masker) 

saat mendatangi pasien, baik saat melakukan tindakan mengukur tanda – tanda 

vital ataupun melakukan tindakan keperawatan lainnya, 12 perawat 

menggunakan handscoon saja, dan 3 orang perawat tidak menggunakan 

handscoon ataupun masker saat melakukan tindakan keperawatan. 

Kepatuhan perawat dalam penggunaan alat pelindung diri dapat juga 

berpengaruh pada penularan penyakit. Pada tenaga kesehatan  tentunya akan 

semakin bertambah resiko tertular suatu penyakit misalnya penyakit hepatitis, 

AIDS jika saja kepatuhan penggunaan alat pelindung diri diabaikan, dikarenakan 

setiap harinya tenaga kesehatan selalu mengalami kontak langsung dengan pasien 

dengan berbagai macam jenis penyakit. Selain dikarenakan kepatuhan yang 



 

bersumber dari motivasi individu tenaga kesehatan itu sendiri, keterbatasan 

jumlah alat pelindung diri yang disediakan oleh rumah sakit juga bisa 

meningkatkan jumlah resiko seorang tenaga kesehatan tertular oleh penyakit. 

Disamping dua faktor lainya, sikap dan perilaku yang dimiliki oleh masing- 

masing individu juga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam penggunaan 

APD. Dampak yang akan muncul dari  penggunaan alat pelindung diri yang tidak 

sempurna yaitu resiko tertular penyakit akan bertambah dan juga akan 

mempengaruhi kualitas tindakan keperawatan yang diberikan  karena mungkin 

akan muncul rasa tidak aman saat berada di dekat pasien. 

 Penyusunan prosedur tetap atau standart operasional prosedur yang 

mengatur tentang alat pelindung diri di rumah sakit, akan mengurangi resiko 

seorang perawat tertular oleh penyakit sehingga keselamatan kerja perawat akan 

lebih terjamin dan pemberian asuhan keperawatan akan lebih bermutu karena 

dilakukan sesuai standart operasional yang ada. Setiap rumah sakit tentunya 

mempunyai standart operasional prosedur tindakan yang harus dipatuhi oleh 

setiap tenaga kesehatan, tetapi masih adanya tenaga kesehatan yang tidak 

menggunakan alat pelindung diri dasar, maka dari itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor- Faktor yang Berhubungan 

dengan  Kepatuhan Perawat dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri Dasar 

(Handscoon dan Masker) di Rumah Sakit Grha Husada Gresik ”. 

  

METODE PENELITIAN 

 

Pada penelitian ini menggunakan Cross Sectional yaitu jenis penelitian 

yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data variabel dependen 

dan variabel independen hanya satu kali pada suatu saat. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perawat yang bekerja di RS Grha Husada yang berjumlah 24 

orang menggunakan teknik pengambilan sampel Total Sampling, berhubung 

sampel yang diambil pada penelitian ini adalah sama dengan jumlah keseluruhan 

dari populasi yang ada, maka pada pengambilan sampel tidak menggunakan 

kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Penelitian  ini dilakukan di Rumah Sakit 

Grha Husada selama kurang lebih 1 bulan (Juni 2011). 

Variabel independen dalam dalam penelitian ini adalah faktor-faktor 

yang berhubungan dengan kepatuhan (motivasi, keterbatasan alat, sikap& 

kepribadian), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan 

perawat dalam penggunaan alat pelindung diri.Instrumen dalam penelitian ini 

adalah kuesioner untuk mengukur variabel independen (motivasi, keterbatasan 

alat, serta sikap dan kepribadian) yang dimodifikasi sendiri oleh peneliti 

berdasarkan teori masing-masing yaitu motivasi, keterbatasan alat, serta sikap 

dan kepribadian (Friedman dalam Azwar, 2002). Data-data yang sudah berbentuk 

ordinal dan dianalisis dengan menggunakan uji statistic Spearman Rank 

Correlation. 

 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hubungan faktor motivasi (beban kerja) dengan kepatuhan perawat 

dalam penggunaan Alat Pelindung Diri dasar (handscoon dan masker). 

0, 0%

10, 42%

14, 58%
Kurang

Cukup

Baik

 
Gambar 1 Distribusi responden berdasarkan motivasi perawat di RS Grha 

Husada Gresik Tahun 2011. 

 

Tabel 1 Hubungan motivasi perawat dengan kepatuhan perawat di RS Grha 

Husada Gresik Tahun 2011 
No Indikator  Indikator 

Total Kurang/ tdk 

patuh 

Cukup Baik/ patuh 

1 Motivasi 

perawat  
0 (0%) 10 (41.7%) 14 (58.3%) 56 (100 %) 

2 Kepatuhan 

perawat 
5 (20.8%) 0 19 (79.2%) 56 (100 %) 

Hasil Correlation Coefficient : 

0,607 

P = 0,002 

 

Dari gambar 1 Menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah 

bermotivasi baik, yaitu sebanyak 14 perawat (58%) dan tidak satupun 

bermotivasi kurang dalam pemakaian APD dasar. Sedangkan uji statistik 

Spearman Rank Correlation didapatkan nilai signifikansi p = 0,002 dimana lebih 

kecil dari 0,05 yang berarti H1 diterima, sehingga ada hubungan motivasi perawat 

dengan kepatuhan perawat di RS Grha Husada Gresik 

Motivasi adalah dorongan untuk melakukan hal yang positif bagi dirinya 

dan orang lain. Motivasi adalah penggerak tingkah laku ke arah suatu tujuan 

dengan didasari adanya suatu kebutuhan yang dapat timbul dari dalam individu 

tersebut, atau dapat diperoleh dari luar dan dorongan orang lain / keluarga. ( 

Azwar, 2002 ). Motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang 

individu, yang merangsangnya untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi itu 

tampak sebagai suatu usaha positif dalam menggerakkan, mengerahkan, dan 

mengarahkan daya serta potensi tenaga kerja, agar secara produktif berhasil 

mencapai dan mewujudkan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan 



 

apabila dilihat dari segi pasif/statis, motivasi akan tampak sebagai kebutuhan, 

sekaligus sebagai perangsang untuk dapat menggerakkan, mengerahkan, dan 

mengarahkan potensi serta daya kerja manusia tersebut ke arah yang diinginkan 

(Terry, 2005). 

Karena motivasi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh 

setiap perawat dan merupakan media yang cukup efektif dalam membantu 

tindakan perawat selanjutnya, maka motivasi merupakan bagian penting dari 

setiap perawat. Motivasi dalam kategori baik dimungkinkan dipengaruhi oleh 

faktor – faktor intern perawat itu sendiri yakni pendidikan dan pengalaman 

selama  bekerja. Dimana seluruh perawat yang ada di RS Grha Husada masih 

mempunyai latar belakang pendidikan D3 Keperawatan dan rata-rata mempunyai 

masa kerja kurang dari 5 tahun. Karena tingginya motivasi perawat tersebut, 

maka kemungkinan tingginya tingkat kepatuhan perawat dalam penggunaan alat 

pelindung diri (APD) dasar dapat tercapai. 

 

2 Hubungan Ketersediaan Alat Pelindung Diri terhadap Kepatuhan 

Penggunaan Alat Pelindung Diri di RS Grha Husada Gresik. 
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Gambar 2  Distribusi responden berdasarkan tingkat ketersediaan alat di 

RS Grha Husada Gresik Tahun 2011. 

 

 

Tabel 2 Hubungan ketersediaaan alat dengan kepatuhan perawat di RS Grha 

Husada Gresik Tahun 2011 

No Indikator  Indikator 

Total Kurang/ 

tdk patuh 

Cukup Baik/ patuh 

1 Ketersedia-

an Alat 
0 (0%) 10 (41,7%) 14 (58,3%) 56 (100 %) 

2 Kepatuhan 

perawat 
5 (20,8%) 0 19 (79,2%) 56 (100 %) 



 

Hasil Correlation Coefficient : 

0,607 

P = 0,002 

 

Dari gambar 2 menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu sebanyak 14 

orang (58%) merasa ketersediaan alat di RS Grha Husada Gresik sudah baik dan 

tak satupun perawat yang merasa ketersediaan alat masih kurang. Sedangkan uji 

statistik Spearman Rank Correlation didapatkan nilai signifikansi p = 0,002 

dimana lebih kecil dari 0,05 yang berarti H1 diterima, sehingga ada hubungan 

ketersediaan alat dengan kepatuhan perawat di RS Grha Husada Gresik. 

 Alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemempuan untuk 

melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga 

kerja dari bahaya di tempat kerja ( Barbara, 2001 ). Syarat-syarat dari APD antara 

lain: nyaman dipakai, tidak mengganggu aktivitas kerja, memberikan 

perlindungan yang efektif, sesuai bahaya ditempat kerja. Kurangnya pemahaman 

petugas terhadap bahaya yang timbul akibat dari adanya tindakan invasive atau 

cara penularan penyakit dapat menjadi alasan kenapa seorang perawat tidak 

patuh dalam menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan prosedur yang ada. 

Alasan lain yang muncul adalah malas, tidak terbiasa, dan repot dalam 

menggunakan APD. Selain itu hygiene perorangan, yang mempunyai resiko 

tertular suatu penyakit adalah bagi mereka yang tidak mencuci tangan setelah 

bekerja (Sarwono, 2004). 

Agar tubuh tenaga kesehatan tetap terjaga dengan baik, maka RS Graha 

Husada telah melakukan upaya perbaikan pelayanan kesehatan kepada pasien, 

pebaikan fasilitas rumah sakit, antara lain perbaikan dan renovasi ruangan rawat 

inap dan peningkatan kebersihan lingkungan rumah sakit. Demikian pula 

masalah alat pelindung diri yang rasional serta Universal Precaution yang baik 

yang dilakukan oleh setiap pegawai dan pengelola RS Grha Husada untuk 

membentuk pelayanan prima dan meningkatkan mutu pelayanan. 

3. Hubungan Sikap dan Kepribadian perawat terhadap kepatuhan 

penggunaan Alat Pelindung Diri di RS Grha Husada Gresik 
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Gambar 3  Distribusi responden berdasarkan sikap dan kepribadian di RS Grha 

Husada Gresik Tahun 2011. 

 



 

Tabel 3  Hubungan ketersediaaan alat dengan kepatuhan perawat di RS Grha 

Husada Gresik Tahun 2011 
No Indikator  Indikator 

Total Kurang/ tdk 

patuh 

Cukup Baik/ patuh 

1 Ketersedia-an 

Alat 
0 (0%) 10 (41,7%) 14 (58,3%) 56 (100 %) 

2 Kepatuhan 

perawat 
5 (20,8%) 0 19 (79,2%) 56 (100 %) 

Hasil Correlation Coefficient : 

0,607 

P = 0,002 

 

Dari gambar 2 Menunjukkan bahwa hampir seluruhnya responden 

memiliki sikap dan kepribadian yang sudah baik, yaitu sebanyak 19 perawat 

(79%) dan tidak satupun yang memiliki kepribadian kurang. Sedangkan uji 

statistik Spearman Rank Correlation didapatkan nilai signifikansi p = 0,000 

dimana lebih kecil dari 0,05 yang berarti H1 diterima, sehingga ada hubungan 

sikap dan kepribadian dengan kepatuhan perawat di RS Grha Husada Gresik. 

Sikap selalu berkenaan dengan objek tertentu yang dapat merupakan sikap 

pandangan / sikap perasaan dan memberi kecenderungan kepada seseorang untuk 

bertindak atau berbuat sesuai dengan sikapnya terhadap sesuatu objek sikap 

(Gerungan, 1981). Sikap mempunyai tiga komponen pokok, yaitu: kepercayaan 

(keyakinan, ide dan konsep terhadap suatu objek), kehidupan emosional atau 

evaluasi emosional terhadap suatu objek, kecenderungan untuk bertindak. Ketiga 

komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang penting dalam 

pembentukan sikap utuh (Notoatmodjo, 1993). Struktur sikap terdiri dari tiga 

komponen yang saling menunjang yaitu komponen kognitif, afektif dan konatif. 

Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai seseorang 

mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap sekali 

kepercayaan itu  telah terbentuk, maka ia akan menjadi dasar pengetahuan 

seseorang mengenai apa yang diharapkan dari objek tertentu. Tentu saja 

kepercayaan itu terbentuk justru dikarenakan kurang atau tidak adanya informasi 

yang mengenai obyek sikap yang dihadapi. Komponen afektif merupakan 

perasaan yang menyangkut aspek emosional kepercayaan subyek terhadap suatu 

obyek sikap, secara umum komponen ini disamakan dengan perasaan yang 

dimiliki terhadap komponen afektif ini banyak dipengaruhi oleh keperayaan atau 

apa yang kita percayai itu benar dan berlaku bagi obyek termaksud. Komponen 

konatif, merupakan aspek kecenderungan berprilaku yag ada dalam diri 

seseorang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapinya. Kaitan ini didasari 

oleh asumsi bahwa keperayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku, 

maksudnya bagaimana orang berprilaku dalam situasi tertentu dan terhadap 

stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan 

perasaan ini membentuk sikap individual. Karena itu adalah logis untuk 

diharapkan bahwa sikap seseorang akan dicerminkannya dalam bentuk tertentu 

terhadap obyek. Pengertian kecenderungan perilaku menunjukkan bahwa 



 

komponen afektif meliputi pula bentuk perilaku yang berupa pernyataan atau 

perkataan yang diucapkan seseorang (Azwar, 1995). 

Petugas kesehatan yang paling sering kontak atau berhubungan dengan 

pasien adalah perawat, dengan demikian maka resiko perawat terlular penyakit 

sangat besar. Maksudnya apabila sikap dan kepribadian perawat kurang baik, 

akan mempengaruhi kepatuhan perawat dalam penggunaan alat pelindung diri. 

Dalam penelitian ini, sebagian besar responden sudah memiliki sikap dan 

kepribadian yang baik, sehingga tingkat kepatuhan dalam penggunaan APD juga 

tinggi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

1. Ada hubungan motivasi perawat dengan kepatuhan perawat dalam 

penggunaan Alat Pelindung Diri di RS Graha Husada Gresik  

2. Ada hubungan keterbatasan alat dengan kepatuhan perawat dalam 

penggunaan Alat Pelindung Diri di RS Grha Husada Gresik. 

3. Ada hubungan sikap dan kepribadian dengan kepatuhan perawat dalam 

penggunaan Alat Pelindung Diri di RS Grha Husada Gresik 

 

Saran  

1. Institusi pendidikan 

Alat pelindung diri adalah salah satu elemen penting untuk kebutuhan 

perawat guna memenuhi perlindungan dalam kegiatan pelayanan kesehatan. 

Pemenuhan kebutuhan yang tepat akan sangat membantu dalam proses 

pelayanan kesehatan dan dapat meningkatkan nilai kepuasan pasien. Oleh 

karena itu kepada institusi pendidikan kesehatan agar menambah jam praktek 

dan himbauan tentang pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) 

kepada mahasiswanya. 

2. RS Graha Husada Gresik 

Motivasi, Ketersediaan alat, dan Sikap & Perilaku telah dilaksanakan dengan 

baik oleh perawat di RS Graha Husada Gresik hal ini telah ditunjukkan 

dengan tigkat kepatuhan perawat dalam penggunaan Alat Pelindung Diri 

(APD), tetapi masih ada sebagian kecil perawat yang belum cukup patuh, 

oleh karena itu disarankan kepada RS Graha Husada Gresik untuk menggali 

informasi yang lebih dalam tentang kebutuhan alat pelindung diri pasien. 

3. Perawat 

Alat pelindung diri terbukti mampu membantu perawat memperlancar 

pelayanan kesehatan dan melindungi diri dari tertularnya penyakit, oleh 

karena itu pengetahuan tentang alat pelindung diri dasar harus dikuasi penuh 

oleh perawat agar tingkat kepuasan pasien semakin baik dan mutu dari 

pemberian asuhan keperawatan dapat ditingkatkan serta resiko tertular oleh 

penyakit dapat dihindari. 



 

4. Peneliti 

Mengingat masih banyak faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

perawat dala penggunaan alat pelindung diri di rumah sakit, maka disarankan 

kepada peneliti yang lain untuk dapat menggali sebanyak mungkin faktor – 

faktor yang mendasari kepatuhan perawat di rumah sakit dan dapat 

menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi. 

 

 

KEPUSTAKAAN 

 

Abraham, Charles; Eamon Shanley (1997). Psikologi Sosial untuk 

Perawat.Jakarta: EGC. 

 

Alimul, H. Aziz. (2003). Riset keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah. 

Jakarta: Salemba Medika. 

 

Anonim. (2004). Universal Precaution. http://www.Labsafety.com Diakses 14 

Januari  2010. 

 

Anonim. (2004). Universal Precaution. http://www.Westernsafety.com Diakses 

14 Januari  2010. 

Anonim. (2004). Universal Precaution. http://www.Nurselearn.com Diakses 14 

Januari  2010. 

 

Anwar, Prabu. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan.Bandung: 

Remaja Rosda Karya. 

 

Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

 

Azwar, A. (2002). Prinsip Dasar Motivasi pelaksanaan Program Kesehatan. 

Jakarta: EGC. 

 

Demsey, Patricia Ann (2002). Riset Keperawatan Buku Ajar & Latihan, edisi 4, 

alih bahasa oleh Palupi Widyastuti.Jakarta: EGC. 

 

Hudak&Gallo. (1997). Keperawatan Kritis. Jakarta: EGC. 

 

Imam, Soemanto. (1990). Keselamatan Kerja dalam Laboratorium Kimia. 

Jakarta: Gramedia 

 

Imbalo S.Pohan (2007). Jaminan Mutu Layanan Kesehatan Dasar-Dasar 

Pengertian dan Penerapan.Jakarta: EGC. 



 

 

Kusnidar,dkk.(1997).Penggunaan Alat Pelindung Kesehatan Kerja Pada Industri 

Kecil & Rumah Tangga.Jakarta: Gramedia. 

 

Niven,N. (2002). Psikologi Kesehatan. Jakarta: EGC. 

 

Notoatmodjo, S. (2002). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

 

   (2002).Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

 

Nursalam. (2001). Proses dan Dokumentasi Keperawatan : Aplikasi dalam 

Praktik Keperawatan Profesional. Jakarta: Salemba Medika. 

 

_______(2003). Konsep & Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. 

Jakarta: Salemba Medika. 

 

_______(2003). Konsep & Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu     

Keperawatan.Jakarta: Salemba Medika. 

_______(2002). Manajemen Keperawatan Aplikasi dalam Praktek Keperawatan 

Profesional. Jakarta: Salemba Medika. 

  

Nursalam & Siti Pariani (2007). Pendekatan Praktis Metodologi Riset 

Keperawatan. Jakarta: Sagung Seto. 

 

PSIK Fakultas Kesehatan Universitas Gresik (2009). Pedoman Penyusunan 

Proposal dan Skripsi.Gresik. 

 

Prawirohardjo, Sarwono (2004). Panduan Pencegahan Infeksi. Jakarta:Tridasa 

Printer. 

 

Purwanto, NG.(2010). Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

 

Soeroso, Santoso.(2003). Manajemen Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit 

suatu Pendekatan Sistem. Jakarta: EGC  

 

Sugiyono. (2007). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta 

 

      . (2007). Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta 

 

Suma’mur.(2000). Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta: 

Gunung Agung 



 

 

Soebrata,Ganda.(1999).Penuntun Laboratorium Klinik. Jakarta: FKUI RSCM 



 

PENGARUH TEKNIK RELAKSASI PERNAFASAN  DIAFRAGMA 

TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN 

HIPERTENSI DERAJAT II YANG MENJALANI RAWAT INAP  

 
Retno Twistiandayani*, Ahmad Zahid*, Istiari Dwi Palupi*** 

 

*      Staf pengajar PSIK UNIGRES 

***  Mahasiswa Program B5 PSIK UNIGRES 

 

 

ABSTRACT 

Hypertension is a disturbance on blood circulation system which it much 

distrubs people`s health with high occurrence rate. One of complementary 

therapy for patients with hypertension is diapragma respiration relaxation 

tehnicque which focus on body sessation so that retards all stimuli from other 

sense.  

This research was intended to know the effect of diapragma respiration 

relaxation technique on systolic and diastolic blood tension decrease on patient 

with hypertension level II. The kind of research was Quasi Experiment Design 

with Control Group Pretest-Postest Design as research design on patient with 

hypertension level II who are in hospitalizing in Petrokimia Hospital Gresik. 

Sample was selected by quota sampling. Then it was divided into two groups, 

they were treatment group (n=8) and control group (n=8). Variables measured 

were diapragma respiration relaxation technique and systole and diastole blood 

tension decrease.  

The resultd of research shows that there is decreaseof mean systole and 

diastole directly after treatment on the first, the 15
th
, and the 30

th
 minute of the 

first day to the third day (T test, p<0,05). However, on the first minute of the firt 

day there is no diastole decrease (T test, p>0,05). In overall, there is significant 

difference between systole and diastole blood tension decrese on control group 

and that of on treatment group, where the decrease on control group tends to be 

less than that of on treatment group. Conclusion of this research is that 

diaphragma respirasion relaxation technique should be applied in plan of 

nursing intervention on patient with hypertension. 

 

Keywords:  diaphragma respiration relaxation technique, hypertension, 

systole and diastole blood tension decrease. 



 

PENDAHULUAN 

 

Gaya hidup modern yang penuh kesibukan, kerja keras dan stress 

membuat orang kurang berolah raga, dan berusaha mengatasi stresnya dengan 

merokok, minum alkohol atau kopi. Apalagi berbagai jenis makanan dan 

minuman yang mengandung bahan pengawet, lemak, garam dan bahan penyedap 

lebih digemari untuk dikonsumsi masyarakat. Teknik relaksasi pernafasan 

diafragma merupakan tehnik relaksasi termudah dan bermanfaat untuk 

meningkatkan jumlah oksigen dalam darah yang dapat memperbaiki keadaan 

endotel sehingga berfungsi untuk mempertahankan tonus dan struktur vaskuler, 

regulasi pertumbuhan sel vaskuler dan menyebabkan vasodilatasi pembuluh 

darah (Sargowo, D, 2003). Langkahnya dengan memposisikan tubuh serileks 

mungkin dan menutup mata, konsentrasi dan perhatian penuh pada empat fase 

pernafasan, yaitu fase I: inspirasi, fase II: beri jeda sebelum mengeluarkan udara 

dari paru, fase III: ekshalasi, fase IV: beri jeda kembali setelah mengeluarkan 

udara sebelum mulai menghirup nafas lagi. Serta visualisasi dengan penggunaan 

imajinasi (National Safety Council, 2003). Teknik relaksasi pernafasan diafragma 

ini dapat menurunkan tekanan darah 5 – 10 mmHg (Ethical Digest, 2006). 

Berdasarkan data awal peneliti, 23 pasien dari 30 penderita hipertensi di Rumah 

Sakit. Petrokimia Gresik yang menjalani rawat inap menggunakan obat-obatan 

saja tanpa disertai dengan terapi non farmakologis. Teknik relaksasi pernafasan 

diafragma merupakan salah satu pilihan terapi yang bisa diberikan pada pasien di 

rumah sakit namun teknik relaksasi pernafasan diafragma belum pernah 

dilakukan sehingga pengaruhnya terhadap penurunan tekanan darah pada pasien 

hipertensi derajat 2 belum diketahui dengan jelas. 

Hipertensi termasuk penyakit dengan angka kejadian yang tinggi, di 

Amerika diperkirakan sekitar 64 juta lebih penduduknya yang berusia antara 18 

sampai 75 tahun menderita hipertensi (Lanny Sustrani, 2004). Menteri Kesehatan 

Dr Siti Fadilah Supari Sp JP(K) menyatakan, prevalensi hipertensi di Indonesia 

pada usia lebih dari 50 tahun pada daerah urban dan rural berkisar antara 17-21% 

(Dedy Ard, 2007). Hanns PW (2005) dengan kata lain satu dari lima orang 

dewasa ditemukan menderita hipertensi. Berdasarkan informasi yang diperoleh 

dari rekam medik Rumah Sakit Petrokimia Gresik, hipertensi termasuk 10 

kelompok besar penyakit. Sejak Januari – Desember 2010, jumlah pasien 

hipertensi yang menjalani rawat inap mencapai 55 pasien. Sedangkan mulai 

bulan Januari – februari 2011 jumlah pasien hipertensi yang menjalani rawat inap 

mencapai 30 pasien. Dengan komposisi pasien yang dirawat yaitu pasien 

hipertensi derajat II dan pasien hipertensi derajat III yang telah disertai 

komplikasi. Umumnya pasien menjalani perawatan di ruang rawat inap selama 3 

hari. 

Hipertensi merupakan suatu gangguan pada sistem peredaran darah yang 

banyak mengganggu kesehatan masyarakat, dan umumnya terjadi pada kelompok 



 

usia lebih dari 40 tahun, namun banyak orang yang tidak menyadari bahwa 

dirinya menderita hipertensi. Sebagaimana dinyatakan oleh Leonard Marvyn 

(1995) bahwa hipertensi adalah penyebab utama dari stroke, serangan jantung, 

kegagalan fungsi jantung, gagal ginjal dan kematian, serta hipertensi dapat 

memperpendek usia 10 sampai 20 tahun. Pengobatan hipertensi merupakan 

pengobatan seumur hidup, yaitu penatalaksanaan farmakologis yang dalam 

penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya, 

karena perubahan yang terjadi pada pengaturan tekanan darah sehingga beresiko 

langsung pada jantung. Terapi non farmakologis yang dianjurkan meliputi, 

pengaturan diet, olahraga atau aktivitas serta berusaha mengatasi stress, misalnya 

dengan tehnik relaksasi fisik berupa pernafasan diafragma, relaksasi otot secara 

progresif, pelatihan otogenik dan tehnik relaksasi mental berupa meditasi serta 

imajinasi mental (National Safety Council, 2003).  

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk meneliti  tentang 

pengaruh tehnik relaksasi pernafasan diafragma terhadap penurunan tekanan 

darah pada pasien hipertensi derajat II yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit 

Petrokimia Gresik. 

 

 

METODE  DAN ANALISA 

Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperiment (Rancangan 

Penelitian Eksperiment Semu). Rancangan yang melibatkan kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimental. Dalam rancangan ini, kelompok eksperimental 

diberi pelakuan sedangkan kelompok kontrol tidak. Penelitian ini akan 

dilaksanakan di ruang rawat inap Rumah Sakit Petrokimia Gresik pada bulan 

Maret sampai April 2011. 

Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh pasien hipertensi derajad II 

yang dirawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Petrokimia Gresik sebesar 16 

orang. Penelitian ini menggunakan total sampling (berdasarkan kriteria inklusi 

dan eksklusi) sampai memenuhi besar sample. Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah teknik relaksasi pernafasan diafragma, sedangkan variabel tergantung 

dalam peneliti adalah penurunan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Derajat 

II. Instrumen  yang digunakan adalah: melalui observasi atau pengukuran 

fisiologis dengan menggunakan lembar observasi yang sesuai dengan SOP teknik 

relaksasi pernafasan diafragma (Marta Davis,1995) dan pengukuran tekanan 

darah sistole dan diastole dengan menggunakan dasar pengukuran tekanan darah 

menurut National Safety Council, (2003)  

Data disajikan dalam bentuk diagram, grafik atau tabel. Data yang 

disajikan meliputi frekuensi, proporsi dan rasio, ukuran-ukuran kecenderungan 

pusat (rata-rata hitung, median, modus), maupun ukuran-ukuran variasi 

(simpangan baku, varians dan kuartil). Data-data yang sudah terbentuk ordinal 

tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan uji statistik Mann-Withney 

Test dengan bantuan program SPSS 13. 



 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Distribusi Responden Berdasarkan Identifikasi Tekanan Darah Pre 

Teknik Relaksasi Pernapasan Diafragma Pada Pasien Hipertensi 

Derajat II Pada Kelompok Kontrol Dan Perlakuan 

 
Gambar 1  Identifikasi Tekanan Darah Pre Teknik Relaksasi Pernapasan 

Diafragma Pasien Hipertensi Derajat II Pada Kelompok Kontrol, 1 

Maret – 1April 2011 

 

Diagram 2  Identifikasi Tekanan Darah Pre Teknik Relaksasi Pernapasan 

Diafragma Pasien Hipertensi Derajat II Pada Kelompok Perlakuan, 

1 Maret – 1April 2011 

 

Dari gambar 1 menunjukkan bahwa tekanan darah pre teknik relaksasi 

pada kelompok kontrol hampir setengahnya adalah 160/100 mmHg, yaitu 3 

responden (37%) dan pada gambar 5.6 menunjukkan bahwa tekanan darah pre 



 

teknik relaksasi pada kelompok perlakuan setengahnya adalah 160/100 mmHg, 

yaitu 4 responden (50%).  

Menurut Arjatmo (2001), menyatakan rata – rata responden dengan 

tekanan darah Systole antara 160 – 179 dan Diastole antara 100-109 mmHg 

merupakan klasifikasi kategori hipertensi derajat II. Pada tekanan darah tinggi, 

sangat buruk pengaruhnya terhadap pembuluh darah jantung. Apabila tekanan 

darah yang tinggi terus menerus pada pembuluh darah jantung maka jantung akan 

terpaksa akan bekerja keras untuk mengimbanginya. Jantung harus memompa 

darah lebih cepat lagi dari keadaan normal. Oleh karena itu penanganan pertama 

kali penderita adalah dengan pengobatan. Tujuan pengobatan hipertensi tidak 

hanya menurunkan tekanan darah saja, tetapi juga mengurangi dan mencegah 

komplikasi akibat hipertensi.  

Dari hasil kajian selama penelitian yang dilakukan peneliti tersebut dapat 

dikatakan bahwa secara cermat dapat dikatakan bahwa pasien tersebut belum 

mencapai derajat penurunan tekanan darah normal ataupun mendekati normal, 

meskipun telah mendapatkan pengobatan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh 

faktor umur  yang mana sebagian besar responden berumur 61 – 70 tahun. 

Semakin tua umur elastisitas pembuluh darah akan juga berkurang sehingga 

memperlambat reaksi obat penurun tekanan darah, yang mana hampir 

setengahnya responden mendapatkan terapi Nifedipin dan Captopril.  Kajian dari 

sisi BMI hampir seluruhnya normal dan sebagian kecil yang gemuk, sebagai 

faktor resiko hipertensi, obesitas masih belum berpengaruh, begitu juga dengan 

jenis kelamin pada kelompok perlakuan sebagian besar adalah wanita.   



 

 

 

2. Distribusi Responden Berdasarkan Identifikasi Penurunan Tekanan 

Darah setelah dilakukan Teknik Relaksasi Pernapasan Diafragma 

Pasien Hipertensi Derajat II Pada Kelompok Kontrol Dan Perlakuan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 3  Identifikasi Penurunan Tekanan Darah setelah dilakukan Teknik 

Relaksasi Pernapasan Diafragma Pasien Hipertensi Derajat II 

Pada Kelompok Kontrol, 1 Maret – 1 April 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

         Diagram 4 Identifikasi Penurunan Tekanan Darah setelah dilakukan Teknik 

Relaksasi Pernapasan Diafragma Pasien Hipertensi Derajat II 

Pada Kelompok Perlakuan, 1 Maret – 1 April 2011. 

Dari gambar 3 dan 4 menunjukkan bahwa pada kelompok kontrol 

sebagian kecil mengalami penurunan sebesar 3 mmHg (tidak optimal), yaitu 

responden (61%). Sedangkan pada kelompok perlakuan sebagian besar 
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mengalami penurunan 13 mmHg (sangat optimal), yaitu responden (100%) 8 

orang. 

Praktik teknik relaksasi pernapasan diafragma memberikan pengaruh 

berupa penurunan sistole dan diastole mulai hari pertama sampai dengan ke tiga. 

Selain efek terapi farmakologis responden, teknik relaksasi pernapasan diafragma 

membantu mengontrol tekanan darah dan dapat mengurangi reaksi stress 

simpatis, penurunan rangsang emosional dan penurunan rangsang pada area 

hipotalamus bagian anterior (Guyton, 1997).  

Kajian penelitian selama 3 hari menunjukkan pada kondisi relaksasi 

pernapasan seseorang berupaya memusatkan perhatiannya pada pernapasannya 

yang pelan, sadar dan dalam dengan frekuensi sekitar 12 kali per menit akan 

mengakibatkan keadaan darah yang penuh oksigen dipompakan oleh jantung ke 

sistem sirkulasi ke seluruh tubuh serta memperbaiki endotelium pembuluh darah 

sehingga sel endotel mengeluarkan bahan yang sangat potensial mengakibatkan 

vasodilatasi pembuluh darah, sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Faktor 

lain yang mendukung efektifitas penurunan tekanan darah setelah perlakuan 

adalah jenis kelamin responden sebagian besar adalah wanita, yang mana secara 

emosional dan motivasi akan lebih baik daripada laki - laki. Begitu juga dengan 

kondisi BMI pada kelompok perlakuan yang sebagian besar adalah normal akan 

berpengaruh baik terhadap tindakan relaksasi pernapasan dimana tidak ada resiko 

gangguan dalam proses ventilasi oksigen (ekspansi paru). 

 

3. Pengaruh Teknik Relaksasi Pernapasan Diafragma Pada 

PasienHipertensi Derajat II terhadap Penurunan Tekanan Darah 

Tabel 1 Pengaruh Teknik Relaksasi Pernapasan Diafragma Pada 

PasienHipertensi Derajat II terhadap Penurunan Tekanan Darah 

 
No Kelompok  Penurunan Total 

Tidak Optimal 

<5 mmHg 

Optimal 

5-10 mmHg 

Sangat Optimal 

>10 mmHg 

 

1 Kontrol  5 (62,5%) 2 (25%) 1 (12,5%)  8 (100 %) 

2 Perlakuan 0 0 8 (100 %)  8 (100 %) 

Hasil U = 4.000  Z = -3,303 P = 0,001 

 

Dari tabel 1 menggambarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan 

uji statistik Mann Whitney didapatkan nilai signifikansi p = 0,001 dimana lebih 

kecil dari 0,05 yang berarti H1 diterima, sehingga dikatakan ada pengaruh yang 

signifikan antara teknik relaksasi pernapasan diafragma terhadap penurunan 

tekanan darah pada pasien hipertensi derajat II.  

Oksigen merupakan substansi pokok yang menunjang hampir seluruh 

kehidupan yang ada dibumi. Oksigen dibutuhkan oleh sel organ melalui pompa 

jantung untuk kelangsungan hidup sel mahluk hidup. Oleh karena itu diperlukan 



 

suatu mekanisme yang memungkinkan untuk menghirup oksigen bebas dari 

udaha sampai mendistribusikannya ke sel – sel tubuh manusia. Mekanisme itulah 

teknik relaksasi pernapasan diafragma. Mekanisme tersebut berjalan melalui 

beberapa tahapan, antara lain fase ventilasi, transportasi dan konsumsi (Albert M, 

2005) Menurut Ethical Digest (2006) Teknik relaksasi pernapasan diafragma 

dapat dilakukan 5 – 15 menit sebanyak 2 – 3 kali per harinya, akan dapat 

menurunkan tekanan darah 5 – 10 mmHg atau menurut Rubianto (2007) akan 

menurunkan 10 – 15 mmHg. Penurunan tekanan darah dapat dikatakan optimal 

sampai 10 – 15% yang bisa dicapai dalam waktu 30 – 60 menit, penurunan darah 

yang lebih agresif akan menyebabkan komplikasi ischemia pada otak dan jantung 

(Etty Hendrawati, 2003). 

Kajian penelitian selama 3 hari jika dilakukan pengukuran SPSS dengan 

metode Mann Whitney menunjukkan bahwa teknik relaksasi pernapasan 

diafragma memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan 

tekanan darah. Hal tersebut merupakan telah terbukti secara nyata dalam 

penelitian ini. Satu bukti nyata tindakan mandiri keperawatan telah benar – benar 

terbukti berperan penting dalam upaya penyembuhan pasien terutama dalam hal 

penurunan tekanan darah.   

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

1. Tekanan darah responden sebelum dilakukan teknik relaksasi hampir 

seluruhnya adalah 160/100 mmHg. 

2. Tekanan darah setelah dilakukan teknik relaksasi pernafasan diafragma 

menunjukkan sebagian besar responden mengalami penurunan tekanan darah 

sebesar 13 mmHg (sangat optimal). 

3. Ada pengaruh yang signifikan anatara teknik relaksasi pernafasan diafragma 

terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi derajat II, dimana 

factor yang paling berpengaruh adalah jenis kelamin wanita dan tidak adanya 

obesitas (hamper seluruhnya BMI normal). 

 

Saran  

1. Bagi Rumah Sakit dianjurkan bisa menggunakan teknik relaksasi pernapasan 

diafragma sebagai tindakan mandiri perawatan dalam upaya mendukung 

penyembuhan hipertensi menuju kea rah normal. 

2. Kontinuitas dalam pelaksanaan teknik relaksasi pernapasan diafragma perlu 

dipertahankan guna mendapatkan hasil yang optimal. 

3. Perlu adanya pemberian health education kepada pasien tentang bukti nyata 

hasil dari penelitian bahwa pengaruh teknik relaksasi pernapasan diafragma 

sangat signifikan terhadap penurunan tekanan darah, sehingga akan 

meningkatkan kolaborasi tindakan mandiri perawat sebagai upaya kuratif. 



 

4. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan 

variable lain, serta pengendalian terhadap berbagai factor resiko lain yang 

mempengaruhi penurunan tekanan darah dengan criteria yang lebih homogeny 

baik dari sisi umur, jenis kelamin, therapy maupun BMI. 
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PANDUAN UNTUK MENULIS NASKAH 
 

 Journals of Ners Community hanya menerima naskah asli yang belum 

pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep 

pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka yang bermanfaat untuk menunjang 

kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik keperawatan profesional. Naskah ditulis 

dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dalam bentuk narasi dengan gaya 

bahasa yang efektif dan akademis. Naskah hasil penelitian hendaknya disusun 

menurut sistematika sebagai berikut : 

 

1. Judul, menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas, ditulis 

dalam Bahasa Indonesia dan Bahas Inggris. 

2. Nama penulis, tanpa gelar disertai catatan kaki tentang instansi tempat 

penulis bekerja. Jumlah penulis yang tertera dalam artikel maksimal 4 orang. 

3. Alamat, berupa instansi tempat penulis bekerja dilengkapi dengan alamat pos 

lengkap dan alamat e-mail. 

4. Abstrak, ditulis dalam Bahasa Inggris minimal 100 kata dan merupakan 

intisari seluruh tulisan, mengandung unsur IMRAD : Introduction, Method, 

Result, Analysis, Discussion. Di bawah abstrak disertakan 3-5 kata-kata kunci 

(key words). 

5. Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan 

penelitian dan harapan untuk waktu yang akan datang. Panjang tidak lebih 

dari 2 halaman ketik. 

6. Bahan dan metode, berisi penjelasan tentang bahan-bahan dan alat-alat yang 

digunakan, waktu, tempat, teknik dan rancangan percobaan. Metode harus 

dijelaskan selengkap mungkin agar peneliti lain dapat melakukan uji ulang.  

7. Hasil, dikemukakan dengan jelas dalam bentuk narasi dan data yang 

dimasukkan berkaitan dengan tujuan penelitian, bila perlu disertai dengan 

ilustrasi (gambar, grafik, diagram), tabel atau foto yang mendukung data, 

sederhana dan tidak terlalu besar. Hasil yang telah dijelaskan dengan tabel 

atau ilustrasi tidak perlu dijelaskan panjang lebar dalam teks. 

8. Pembahasan, minimal 800 kata yang menerangkan arti hasil penelitian yang 

meliputi : fakta, teori dan opini. 

9. Simpulan, berupa kesimpulan hasil penelitian dalam bentuk narasi yang 

mengacu pada tujuan penelitian. 

10. Kepustakaan, referensi yang ditulis dalam teks harus diikuti nama penulis 

dan tahun penerbitan. Misalnya: Luka dapat terinfeksi dan mengalami 

gangguan penutupan luka (Mundy, 2005). Referensi yang digunakan 80% di 

antaranya adalah artikel-artikel ilmiah yang berasal dari jurnal. Kepustakaan 

disusun menurut Harvard System sebagai berikut:   

a. Jurnal: Sulistiawati, dkk. (2008). Perilaku Pemulung tentang Demam 

Berdarah Dengue dengan Keberadaan Jentik Aedes Aegypty. Jurnal Ners. 

Vol.2, No.2, hal : 143-150. 



 

b. Buku: Kozier, B., et al.(2004). Fundamentals of Nursing: Concepts, 

Process and Practice. Seventh edition. Volume II. USA: Pearson, hal.: 

1135-1140. 

c. Skripsi/ Tesis/ Disertasi: Sudarsono (2004). Kenakalan Remaja, 

Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi. Skripsi untuk Meraih Gelar 

Sarjana Ilmu Sosial dan Politik,.Universitas Airlangga, Surabaya. Tidak 

dipublikasikan, hal. : 95-96.   

d. Website: Wright, T. (2007). Simple Essential Oils Remedies to the 

MostCommonAilments.http://www.theida.co./pdf/simpleremidies.pdf. 

diakses tanggal 4 April 2007 jam 13.56 WIB. 

 

11. Persamaan matematis, dikemukakan dengan jelas. Angka desimal ditandai 

dengan koma untuk Bahasa Indonesia dan titik untuk Bahasa Inggris. 

12. Tabel, diberi nomor dan diacu berurutan dalam teks, judul harap ditulis 

dengan singkat dan jelas. Semua singkatan pada tabel harap dijelaskan dalam 

catatan kaki.  

13. Ilustrasi, dapat berupa gambar, grafik atau diagram diberi nomor dan diacu 

berurutan pada teks. Keterangan diberikan dengan singkat dan jelas di bawah 

ilustrasi (tidak di dalam ilustrasinya). Pada ilustrasi atau foto dibuat tanpa 

menggunakan border. 

14. Foto hitam-putih/ berwarna, harus kontras, tajam dan jelas dan sebaiknya 

diambil dalam format JPG atau format digital lain yang bisa diedit. 

15. Naskah yang dikirim ke redaksi hendaknya diketik dalam CD, disertai 

cetakan pada kertas HVS dengan salah satu program pengolah kata MS 

Word, ukuran F4 (210 x 330 mm) dengan jarak 1 spasi, font 11 Times New 

Roman, panjang tulisan berkisar 15-20 halaman (1 kolom), batas kertas 3 cm 

dari tepi kiri, 2,5 cm dari tepi kanan, atas dan bawah. 

 

Naskah akan diedit oleh dewan redaksi tanpa mengubah isinya untuk 

disesuaikan dengan format penulisan yang telah ditetapkan oleh Journals of Ners 

Community. Naskah yang telah diterima beserta semua ilustrasi yang 

menyertainya menjadi milik sah penerbit. Semua data, pendapat atau pernyataan 

yang terdapat pada naskah adalah merupakan tanggung jawab dari penulis. Oleh 

karena itu penerbit, dewan redaksi dan seluruh staf Journals of Ners Community 

tidak bertanggung jawab atau tidak bersedia menerima masalah sehubungan 

dengan plagiatisme, konsekuensi dari ketidakakuratan, kesalahan data, pendapat 

maupun pernyataan tersebut. 
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