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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesa penelitian, dan 

manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang  

Pelayanan rumah sakit yang bermutu dipengaruhi oleh kinerja 

tenaga perawat dalam memberikan pelayanan kepada klien. Pelayanan 

keperawatan yang bermutu merupakan bentuk asuhan keperawatan 

profesional dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia yang dapat 

ditujukan pada individu dan masyarakat dalam rentang sehat sakit. Salah 

satu unsur penilaian kinerja perawat pelaksana adalah pencatatan atau 

dokumentasi sebagai pertanggungjawaban pemberi asuhan keperawatan. 

Perawat tidak hanya dituntut meningkatkan mutu pelayanan, tetapi dituntut 

pula untuk dapat mendokumentasikan asuhan keperawatan secara benar 

(Nursalam, 2008). Sebagaimana tertera dalam keputusan Menteri 

Kesehatan RI Nomor HK. 02.02/Menkes/148/1/2010, pasal 12 ayat 1, 

tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat yang menyatakan bahwa 

perawat berkewajiban melakukan pencatatan keperawatan secara sistematis 

dan memenuhi standar (Kementerian Indonesia, 2010). 

Pendokumentasian merupakan unsur pokok dalam 

pertanggungjawaban kinerja profesi keperawatan setelah melakukan 

intervensi keperawatan langsung kepada pasien. Pendokumentasian 
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merupakan sarana komunikasi antar petugas kesehatan dalam rangka 

pemulihan kesehatan pasien, tanpa dokumentasi yang benar dan jelas, 

kegiatan pelayanan keperawatan yang telah dilaksanakan oleh seorang 

perawat profesional tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya 

peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan perbaikan status kesehatan 

pasien di rumah sakit (Nursalam, 2011). 

Menurut Iyer (dikutip dalam Martini, 2007, hal. 12) tahap 

pengkajian merupakan dasar utama dalam memberikan suhan keperawatan 

sesuai dengan kebutuhan individu. Pengkajian yang lengkap didasari oleh 

keluhan dan riwayat pasien. Oleh karena itu, pengkajian yang akurat, 

lengkap, sesuai dengan kenyataan, dan kebenaran data sangat penting.  

Data awal di SHMK (Siloam Hospital Makassar) menunjukkan 

formulir pengkajian awal keperawatan yang telah disiapkan tidak diisi 

dengan lengkap  oleh perawat. Dilihat dari jumlah kunjungan pasien pada 

bulan November 2016 berjumlah 1256 orang, sedangkan jumlah pengkajian 

yang  lengkap berjumlah 1094 (87,10%). Setiap tenaga perawat yang ada di 

institusi pelayanan, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berbeda, 

saat melakukan pengkajian awal keperawatan sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan/tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan 

serta sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo dikutip 

dalam Mulyono, 2013, hal. 22). Asuhan keperawatan di SHMK 

dilaksanakan oleh tenaga sumber daya manusia yang profesional dengan 
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tingkat pendidikan D3 Keperawatan dan sebagian kecil dengan tingkat 

pendidikan Ners. Rasio perbandingan D3 dengan S1 yaitu 2:1 (Data Base 

Nursing SHMK, 2017). 

Beban kerja yang tidak seimbang akan memengaruhi kerja dan 

layanan keperawatan sehingga layanan keperawatan akan kurang maksimal 

dan perawat akan mengabaikan tugasnya. Salah satu tugas yang sering 

diabaikan oleh perawat adalah dokumentasi keperawatan. Faktor yang 

memengaruhi beban kerja perawat dalam melaksanakan tugas yaitu waktu 

kerja yang kurang memadai. Seperti harus melaksanakan observasi pasien 

secara ketat selama jam kerja, beragamnya jenis pekerjaan, dan kontak 

langsung perawat klien secara terus menerus selama 24 jam (Supratman & 

Utami, 2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Siswanto, Hariyati, & Sukihananto 

(2013) untuk mengidentifikasi hubungan antara karakteristik, beban kerja 

perawat dan kelengkapan pendokumentasian asuhan keperawatan di Ruang 

Umum Instalasi Rawat Inap RS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pendokumentasian rerata belum lengkap (71,6%), dan beban kerja perawat 

sebagian besar tinggi (52,2%). Faktor yang paling dominan memengaruhi 

kelengkapan pendokumentasian adalah beban kerja.  

Hasil wawancara dan pengamatan oleh peneliti pada bulan juli 2017 

yaitu adanya keluhan verbal dari sepuluh perawat ada tujuh perawat  yang 

memiliki kesamaan persepsi. Mereka mengeluh tidak sempat untuk 

melengkapi pengkajian awal keperawatan, banyak pekerjaan dan tugas, 
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mereka sangat sibuk, karena ada tugas yang lebih penting yaitu memonitor 

pasien, keselamatan pasien  dan pelayanan keperawatan secara  langsung. 

Adanya tugas-tugas diluar surat uraian tugas perawat membuat beban kerja 

perawat tidak seimbang dengan kemampuannya. Rasio perbandingan 

perawat dengan jumlah pasien pada shift pagi 1:7-8, shift siang 1:8-10, dan 

shift malam 1:10-12. Apabila merujuk pada aturan Depkes RI (2005) 

seharusnya rasio perbandingan perawat dengan jumlah pasien yaitu 1:5-7. 

Pelaksanaan proses pengkajian keperawatan pada pasien baru 

masuk dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di masing-masing rawat 

inap maka, telah disiapkan berupa standar prosedur operasional SHMK 

yaitu target kelengkapan pengkajian awal keperawatan dalam satu shift, 

serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh direktur SHMK, format 

baku instrument penerapan berupa ceklis dan formulir. Berdasarkan hasil 

rekapitulasi (pencapaian rata-rata) pengkajian keperawatan pada pasien 

baru masuk di SHMK dari tahun 2015-2017 selalu tidak mencapai target 

dari sasaran mutu rumah sakit sendiri yaitu 100%. Hasil rekapitulasi 

(pencapaian rata-rata) pengkajian keperawatan pada pasien baru masuk di 

tahun 2015 yaitu 87,39%, di tahun 2016 yaitu  92,93%, dan di tahun 2017 

yaitu 95,60%.  

Akibat pengkajian yang tidak lengkap akan berpengaruh kepada 

asuhan keperawatan yang akan diberikan. Berdasarkan pengamatan awal 

dari sepuluh formulir pengkajian terdapat enam formulir pengkajian awal 

keperawatan yang tidak lengkap. Tools didalam pengkajian didapati 
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kosong, seperti : skor resiko jatuh, skor nyeri, EWS (Early Warning Score), 

braden score, malnutrition screening score, dan perawat sering tidak 

menanyakan obat-obat yang dikonsumsi saat ini. Berdasarkan wawancara 

yang dilakukan kepada kepala ruangan rawat inap lantai lima (Carmel) 

SHMK didapatkan informasi bahwa efek yang terjadi saat pengkajian tidak 

lengkap sangat banyak akibatnya. Perawat sering tidak menanyakan obat-

obat yang dikonsumsi saat ini kepada pasien, apabila hal ini terjadi terus 

akan berdampak buruk yaitu pasien akan mendapatkan kelebihan dosis obat 

(Wawancara dengan N. G, 27 Juli 2017). Angka kejadian medication error 

pada tahun 2015 akibat kelebihan dosis mencapai 23% dan di tahun 2017 

ada enam kasus kelebihan dosis (NSI tools SHMK, 2017). 

Skor risiko jatuh pasien yang termasuk dalam form pengkajian 

sangat penting untuk dikaji, jika skor resiko jatuh tidak lengkap akan 

berdampak pada keselamatan pasien. Di  tahun 2016 angka kejadian falls 

incident di SHMK mencapai 20% (NSI tools SHMK, 2017). Berdasarkan 

fenomena diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hubungan beban 

kerja perawat dengan kelengkapan pengkajian awal keperawatan di ruang 

rawat inap Siloam Hospital Makassar.  

1.2 Rumusan Masalah  

Rasio perbandingan dengan jumlah pasien dan tugas/kegiatan perawat tidak 

sebanding jika merujuk pada aturan depkes. Berdasarkan hasil wawancara  dari 

sepuluh perawat ada tujuh perawat yang memiliki kesamaan persepsi yaitu 

mereka mengeluh tidak sempat untuk melengkapi pengkajian awal keperawatan, 
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banyak pekerjaan dan tugas, mereka sangat sibuk, karena ada tugas yang lebih 

penting yaitu memonitor pasien, keselamatan pasien  dan pelayanan 

keperawatan secara  langsung. Berdasarkan hasil rekapitulasi (pencapaian rata-

rata) pengkajian keperawatan pada pasien baru masuk di SHMK dari tahun 

2015-2017 selalu tidak mencapai target dari sasaran mutu rumah sakit sendiri 

yaitu 100%.  

Akibat pengkajian yang tidak lengkap akan berpengaruh kepada kesalahan 

diagnosis hingga tindakan keperawatan yang akan diberikan. Apabila hal ini 

tidak segera diteliti akan berdampak pada asuhan keperawatan yang tidak tepat, 

keselamataan pasien, dan kinerja perawat. Berdasarkan latar belakang di atas 

maka peneliti tertarik untuk meneliti “Hubungan Beban Kerja Perawat Dengan 

Kelengkapan Pengkajian Awal Keperawatan Di Ruang Rawat Inap Siloam 

Hospital Makassar”.  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum   

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengindentifikasi hubungan beban 

kerja perawat dengan kelengkapan pengkajian awal keperawatan di ruang 

rawat inap Siloam Hospitals Makassar.  
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1.3.2 Tujuan Khusus  

1.3.2.1 Mengindentifikasi beban kerja perawat di Ruang Rawat Inap Siloam 

Hospitals Makassar. 

1.3.2.2  Mengindentifikasi kelengkapan pengkajian awal keperawatan di 

Ruang Rawat Inap Siloam Hospitals Makassar. 

1.3.2.3  Menganalisa hubungan beban kerja perawat dengan kelengkapan 

pengkajian awal keperawatan di ruang rawat inap Siloam Hospitals 

Makassar. 

1.4 Pertanyaan Penelitian dan Hipotesis penelitian 

 1.4.1 Pertanyaan Penelitian  

1.4.1.1 Bagaimana beban kerja perawat di ruang rawat inap Siloam 

Hospitals Makassar ? 

1.4.1.2 Bagaimana kelengkapan pengkajian awal keperawatan di ruang 

rawat inap Siloam Hospitals Makassar ? 

1.4.1.3 Bagaimana hubungan beban kerja perawat dengan kelengkapan 

pengkajian awal keperawatan di ruang rawat inap Siloam 

Hospitals Makassar ? 

1.4.2 Hipotesis Penelitian 

Ada hubungan yang signifikan beban kerja perawat dengan 

kelengkapan pengkajian awal keperawatan di ruang rawat inap 

Siloam Hospitals Makassar. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya 

dalam mengembangkan penelitian ini dalam bidang manajemen 

keperawatan khususnya dalam penghitungan beban kerja perawat. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi manajemen keperawatan SHMK 

Memberikan informasi kepada manajemen keperawatan dalam 

mengevaluasi kelengkapan pengkajian awal keperawatan, memberi 

informasi beban kerja perawat yang dialami perawat di ruang rawat inap 

Siloam Hospital Makassar, dan menjadi bahan pertimbangan untuk 

memperbaiki kinerja keperawatan dalam menghadapi tuntutan 

perkembangan pelayanan dan persaingan. 

1.5.2.2 Bagi Bidang Keperawatan SHMK 

  Menjadi masukan bagi bidang keperawatan dalam pengelolaan 

kegiatan/tugas keperawatan dan tenaga keperawatan untuk meningkatkan 

pelayanan keperawatan khususnya di ruang rawat inap SHMK. 

1.5.2.3 Bagi Peneliti 

  Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam 

melaksanakan penelitian, khususnya penelitian mengenai hubungan beban 

kerja perawat dengan kelengkapan pengkajian awal keperawatan di ruang 

rawat inap SHMK. 

 




