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ABSTRAK
Beban kerja perawat adalah volume kerja perawat di sebuah unit rumah sakit.
Sedangkan volume kerja perawat merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menangani pasien
per hari. Beban kerja penting diketahui sebagai dasar untuk mengetahui kapasitas kerja
perawat agar terdapat keseimbangan antara tenaga perawat dengan beban kerja. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran beban kerja perawat di Unit Instalasi Gawat
Darurat Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif. Sampel penelitian sebanyak 144 kali kegiatan pengamatan. Pengamatan dilakukan
dengan cara work sampling selama tiga hari pengamatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa
beban kerja perawat termasuk kategori ringan dengan rata-rata persentase penggunaan waktu
produktif perawat adalah sebanyak 57,44% kurang dari 80% waktu kerja optimum perawat
selama 24 jam. Agar pelayanan keperawatan terhadap pasien dapat efektif dan efisien, dapat
dilakukan supervisi berkala, penjelasan kembali tugas pokok perawat, dan penghitung
kembali kebutuhan tenaga perawat.
Kata kunci : beban kerja, perawat,Instalasi Gawat Darurat, work sampling.
ABSTRACT
Nursing workload is the volume of nurses in a hospital unit. Nursing volume is the
time required to handle patients per day. Workload is important to know the nurse’s work
capacity in creating a balanced nursing staff and workload.The aim of this research was to
determine the workload of nurses in emergency unit Muhammadiyah Hospital Bandung. This
research used a descriptive design with 144 times observations sample used work sampling
method in three days. The results from this research showed that percentage of nurse’s
productive time was 57,44% and nurse’s non productive time was 42,56% from 24 hours
work time. The percentage of nurse’s productive time was lower than 80% of nurse’s
optimum time showed that the nursing workload was low. To make an effectively and
efficiently nursing services to patients, there is need a continuously supervise, clarification of
nurse’s main duties, and evaluate the needs of nurses at emergency unit workload.
Key words : workload, nurse, emergency unit, work sampling

Gian Nurmaindah Hendianti, S.Kep.
Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran (Jl. Raya Bandung Sumedang Km 21 Jatinangor,
Sumedang)
Email : legianyar@yahoo.com 08818055190

1

PENDAHULUAN
Kualitas pelayanan keperawatan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu : 1) Peningkatan
dan pengembangan tenaga perawat (quality of care), dan 2) Penyediaan sarana dan prasarana
penunjang pelaksanaan tugas (quality of service). Beban kerja perawat merupakan bagian dari
pengembangan tenaga perawat yang dihitung berdasarkan jumlah waktu yang dibutuhkan
untuk memberikan layanan per pasien per hari. Finkler & Kovner (2000) dalam Huber
(2000), menyatakan bahwa beban kerja perawat adalah volume kerja perawat perunit dibagi
jumlah perawat di unit. Selanjutnya Yoder–Wise (2003), menyatakan bahwa volume kerja
adalah waktu yang dibutuhkan untuk menangani pasien perhari dikalikan dengan jumlah
pasien dalam sehari. Seorang kepala ruangan dapat mengetahui aktifitas perawat pelaksana
berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada perawat. Menurut

Ilyas (2000), tenaga

perawat, analisa beban kerjanya dapat dilihat dari aspek-aspek seperti tugas-tugas yang
dijalankan berdasarkan fungsi utama dan tugas tambahan yang dikerjakan, jumlah pasien
yang harus dirawat, kapasitas kerjanya sesuai dengan pendidikan yang ia peroleh, waktu kerja
yang digunakan untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan jam kerja yang berlangsung
setiap hari, serta kelengkapan fasilitas yang dapat membantu perawat menyelesaikan kerjanya
dengan baik (Syaer, 2010). Hasil analisa beban kerja perawat dapat dijadikan dasar untuk
mengetahui : 1) Proporsi waktu yang digunakan untuk kegiatan produktif atau tidak
produktif, 2) Pola beban kerja perawat pelaksana dengan waktu dan jadwal jam kerja, dan 3)
Mengetahui jumlah kebutuhan tenaga kerja perawat di rumah sakit (Ilyas, 2004).
Hasil penelitian World Health Organization (1997) menyatakan bahwa perawatperawat yang bekerja di rumah sakit di Asia Tenggara termasuk Indonesia memiliki beban
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kerja berlebih akibat dibebani tugas-tugas non keperawatan. Perawat yang diberi beban kerja
berlebih dapat berdampak kepada penurunan tingkat kesehatan, motivasi kerja, kualitas
pelayanan keperawatan, dan kegagalan melakukan tindakan pertolongan terhadap pasien.
Kusmiati (2003), menyatakan bahwa yang mempengaruhi beban kerja perawat adalah
kondisi pasien yang selalu berubah, jumlah rata-rata jam perawatan yang di butuhkan untuk
memberikan pelayanan langsung pada pasien, serta banyaknya tugas tambahan yang harus
dikerjakan oleh seorang perawat sehingga dapat menganggu penampilan kerja dari perawat
tersebut. Disamping tugas tambahan, beban kerja seorang perawat juga sangat dipengaruhi
oleh waktu kerjanya. Apabila waktu kerja yang harus ditanggung oleh perawat melebihi dari
kapasitasnya, seperti banyaknya waktu lembur, akan berdampak buruk bagi produktifitas
perawat tersebut (Syaer, 2010).
Hasil studi pendahuluan diperoleh bahwa jumlah pasien yang datang saat shift pagi
dan sore rata-rata lebih banyak dibandingkan dengan shift malam. Jumlah kunjungan pasien
60 orang perhari. Namun jumlah kunjungan di Unit Instalasi Gawat Darurat fluktuatif
bergantung pada kondisi masyarakat saat itu. Hasil wawancara terhadap sembilan orang
perawat pelaksana di Unit Instalasi Gawat Darurat (IGD) mengenai aktifitas asuhan
keperawatan dan tugas tambahan selain tugas pokok, mereka menyatakan bahwa aktifitas
terlalu banyak dan melelahkan karena mendapatkan tugas tambahan selain tugas pokok
keperawatan berupa tugas delegasi dari dokter, pengurusan administrasi, pengurusan depo
alat kesehatan, dan melakukan tugas kebersihan terutama saat shift malam karena cleaning
service sudah tidak ada. Selain itu, perawat juga menyatakan bahwa pada saat pasien datang
lebih dari satu orang dengan kondisi gawat, perawat mengalami kewalahan dalam menangani
pasien. Data absen perawat tahun 2011 yang didapat dari bagian Sumber Daya Insani
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menyatakan bahwa terdapat rata-rata 159 kali perawat lembur dari 350 total hari kerja per
tahun.
Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti gambaran beban
kerja perawat pelaksana di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif
untuk mengumpulkan informasi mengenai penggunaan waktu perawat di Unit Instalasi
Gawat Darurat Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung.
Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal tanpa membuat hubungan atau
perbandingan dengan variabel lain. Variabel dalam penelitian ini adalah beban kerja perawat.
Sampel dalam penelitian ini dihitung dengan cara mengalikan durasi pengamatan
yaitu setiap 30 menit sekali, jumlah hari pengamatan selama 3 hari, serta 24 jam untuk setiap
pengamatan, didapatkan hasil sebanyak 144 kali sampel kegiatan pengamatan.
Lembar observasi kegiatan perawat pelaksana diambil dari lembar work sampling
yang disusun oleh Ilyas (2004) yang telah dimodifikasi jenis kegiatannya disesuaikan dengan
keperluan penelitian menjadi terbagi atas kegiatan produktif dan non produktif.
Data yang terkumpul dari hasil observasi berupa jenis kegiatan dan waktu
pelaksanaan kegiatan, selanjutnya diklasifikasikan kembali ke dalam kegiatan produktif dan
kegiatan non produktif. Kegiatan produktif terdiri atas asuhan keperawatan langsung dan
tidak langsung. Sedangkan kegiatan non produktif terdiri atas kegiatan pribadi dan kegiatan
lainnya yang tidak berhubungan dengan pekerjaan.
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Angka persen dari distribusi pemakaian waktu pelaksanaan aktivitas perawat
pelaksana per shift dan per hari selama dilakukan penelitian diperoleh dengan rumus sebagai
berikut :

Keterangan :
P = proporsi penggunaan waktu dalam persen
n = jumlah jam pada kriteria jenis aktivitas
N = total jam (24 jam).
Analisa gambaran beban kerja dilakukan dengan cara membandingkan persentase
waktu pelaksanaan kegiatan produktif dan waktu pelaksanaan kegiatan non produktif yang
dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu : 1) Beban kerja tinggi bila persentase waktu
pelaksanaan kegiatan produktif melebihi waktu kerja produktif yang optimum yaitu lebih dari
80% dari seluruh waktu kegiatan yang dilakukan perawat, 2) Beban kerja optimum bila
persentase waktu pelaksanaan kegiatan produktif berkisar 80% (Ilyas, 2004), dan 3) Beban
kerja ringan bila persentase waktu pelaksanaan kegiatan produktifnya <80% dari seluruh
waktu kegiatan yang dilakukan perawat.
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HASIL PENELITIAN
Tabel 1. Distribusi Jumlah kunjungan Pasien di Unit Instalasi Gawat Darurat Rumah
Sakit Muhammadiyah Bandung selama penelitian
No.

1.
2.
3.

Tanggal
Penelitian

Pagi

Shift
Sore

Malam

21
12
24
57
19

27
24
28
79
27

14
17
15
46
16

14 April 2012
20 April 2012
28 April 2012
Jumlah
Rata-rata

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pasien yang berkunjung ke Unit Instalasi
Gawat Darurat Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung selama tiga hari dilakukan penelitian
adalah sebanyak 182 orang. Rata-rata jumlah kunjungan perhari mencapai 61 orang.

Tabel 2. Distribusi Jumlah Pasien Berdasarkan Klasifikasi Pasien di Unit Instalasi
Gawat Darurat Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung
No.
1.
2.
3.

Tanggal Penelitian

Jumlah dan Klasifikasi Pasien
IGD
Non IGD

14 April 2012
20 April 2012
28 April 2012
Jumlah
Rata-rata

19
11
14
44
15

43
42
53
138
46

Dari tabel di atas terlihat bahwa klasifikasi kunjungan pasien non IGD adalah
distribusi paling banyak yaitu sebanyak 138 orang dengan rata-rata kunjungan perhari
mencapai 46 orang. Klasifikasi kunjungan pasien IGD sebanyak 44 orang dengan rata-rata
kunjungan setiap hari sebanyak 15 orang.
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Jumlah kunjungan pasien dan klasifikasinya akan berdampak terhadap beban kerja
yang akan diterima oleh masing-masing perawat karena berkaitan dengan jumlah asuhan
yang harus diberikan oleh perawat terhadap masing-masing klasifikasi pasien. Hal demikian
diungkapkan oleh Gillies (1994) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja adalah
jumlah klien yang dirawat/hari/bulan/tahun dalam suatu unit, kondisi penyakit atau tingkat
ketergantungan klien, rata-rata hari perawatan klien (AvLOS), pengukuran perawatan
langsung dan tidak langsung, frekuensi tindakan yang dibutuhkan, rata-rata waktu
keperawatan langsung dan tidak langsung.
Jumlah kunjungan pasien akan berimbas pada banyaknya kegiatan produktif yang
harus dikerjakan perawat, baik kegiatan keperawatan langsung berdasarkan klasifikasi pasien
maupun kegiatan keperawatan tidak langsung. Kegiatan produktif perawat yang sering
dilakukan perawat saat dilakukan penelitian meliputi kegiatan penerimaan pasien baru,
perawatan luka, memberikan obat, menginfus, nebulizer, administrasi pasien, dan
dokumentasi. Kegiatan non produktif yang dilakukan perawat meliputi mengobrol, diam di
nurse station, membaca koran, makan, solat, dan tidur.

Pemakaian waktu pelaksanaan

kegiatan produktif perawat pada saat shift pagi dan shift sore lebih banyak dibandingkan
dengan pada saat shift malam. Rata-rata pemakaian waktu pelaksanaan kegiatan produktif
perawat saat shift pagi dan shift sore mencapai 74,16%. Sedangkan saat shift malam, ratarata pemakaian waktu pelaksanaan kegiatan produktif perawat sebanyak 34,03%. Hal ini
sesuai dengan yang diungkapkan Kirby dan Wiczai (1985, dalam Huber, 2000) yaitu beban
kerja perawat di rumah sakit merupakan sebuah fungsi dua variabel yang terdiri dari jumlah
pasien setiap hari dan jumlah jam pelayanan perawat yang dibutuhkan pasien per hari.
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Ilyas (1999 dalam Robot 2009) menyatakan bahwa untuk menunjukan berapa lama
waktu menyelesaikan tugas dapat diketahui berdasarkan banyaknya jumlah pasien. Jumlah ini
akan menentukan besarnya beban kerja perawat. Beban kerja tersebut dapat dihitung yaitu
waktu komulatif perhari yang dibutuhkan perawat untuk sejumlah pelayanan.
Tabel 3. Distribusi Kategori Jenis Kegiatan Perawat Pelaksana Berdasarkan Shift
Selama Tiga Hari Pengamatan
No.

Tanggal
Penelitian

1.

14 April
2012

2.

20 April
2012

3.

28 April
2012
Total
Persentase

Shift
Pagi
Sore
Malam
Pagi
Sore
Malam
Pagi
Sore
Malam

Kegiatan
Produktif
1
2
20
6
17
9
15
17
21
21
15
23
7
15
12
14
16
15
13
9
136
129
36,17% 34,31%

Kegiatan Non
Produktif
3
4
1
12
3
5
7
16
3
4
2
10
7
12
1
7
1
5
5
10
30
81
7,97%
21,54%

Total

39
34
55
49
50
41
34
37
37
376
100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah total pengamatan sebanyak 376 kegiatan.
Sebanyak 36,17% merupakan kegiatan keperawatan langsung, 34,31 % merupakan kegiatan
keperawatan tidak langsung, 7,97% merupakan kegiatan pribadi, dan kegiatan lain-lain
sebanyak 21,54%.
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Tabel 4. Distribusi Penggunaan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perawat Berdasarkan
Kategori Jenis Kegiatan Berdasarkan Shift Selama Penelitian
No.

Kategori Jenis
Kegiatan

1.

Keperawatan
Langsung
Keperawatan Tidak
Langsung
Kegaiatan Pribadi
Kegiatan Lain-lain
Jumlah
%

2.
3.
4.

Shift dan Waktu
Pelaksanaan (detik)
Pagi
Sore
Malam
39727
37732
23580

Jumlah

%

101039

39

18306

16364

13167

47837

18,45

4980
12587
75600
29,2

5738
15766
75600
29,2

28735
42518
108000
41.66

39453
70871
259200
100

15,22
27,34
100

Dari tabel di atas terlihat bahwa distribusi penggunaan waktu pelaksanaan kegiatan
perawat terbanyak berdasarkan shift didapat pada kategori kegiatan lain-lain yaitu selama
42518 detik atau 11jam 48 menit 38 detik pada shift malam.

Pembagian persentase

berdasarkan kategori kegiatan adalah sebagai berikut : terbanyak adalah kegiatan
keperawatan langsung sebesar 39%, kegiatan lain-lain sebesar 27,34%, kemudian kegiatan
perawatan tidak langsung sebesar 18,45%, dan kegiatan pribadi sebesar 15,22%.

Tabel 5. Rata-rata Kegiatan Perawat Produktif dan Non Produktif
Produktifitas
Shift Pagi
Shift Sore
Shift Malam
Rata-rata

Produktif
5:22:24
76,76
5:00:32
71,56
3:24:09
34,03
13:47:05
57,44

Jumlah
Persentase
Jumlah
Persentase
Jumlah
Persentase
Jumlah
Persentase

Non Produktif
1:37:36
23,24
1:59:28
28,44
6:35:51
65,98
10:12:55
42,56

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan waktu produktif pada saat
shift pagi dan sore lebih banyak dibandingkan dengan shift malam. Rata-rata penggunaan
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waktu produktif perawat shift pagi selama 5 jam 22 menit 24 detik. Pada saat shift sore,
penggunaan waktu produktif perawat selama 5 jam 32 detik. Sedangkan pada saat shift
malam, penggunaan waktu produktif perawat selama 3jam 24 menit 9 detik.
Persentase untuk kegiatan perawat produktif lebih besar dibandingkan dengan
persentase kegiatan perawat non produktif yaitu sebesar 57,44% atau selama 13 jam 47 menit
5 detik per hari. Persentase kegiatan perawat non produktif adalah sebesar 42,56% atau
selama 10 jam 12 menit 55 detik per hari.
Persentase untuk kegiatan produktif perawat sebesar 57,44% lebih kecil dari waktu
kerja produktif yang optimum yaitu 80% menunjukan bahwa beban kerja perawat di Unit
Instalasi Gawat Darurat Rumah sakit Muhammadiyah Bandung berada pada kategori ringan.
Dari data yang terkumpul, peneliti melihat bahwa distribusi penggunaan waktu
pelaksanaan kegiatan perawat lebih banyak pada kategori kegiatan lain-lain yaitu selama
42518 detik atau 11 jam 48 menit 38 detik pada shift malam. Hal ini sejalan dengan
penelitian yang telah dilakukan oleh Robot (2009) di Rumah Sakit Umum Prof. dr. R. D.
Kandao Manado, yakni penggunaan waktu pelaksanaan kegiatan perawat lebih banyak pada
kategori kegiatan lain-lain yaitu selama 668 menit pada shift malam. Berbeda dengan hasil
penelitian Nasrun (1997 dalam Robot, 2009) di Rumah Sakit Islam Jakarta Timur,
mendapatkan hasil bahwa kegiatan perawatan langsung merupakan kegiatan yang paling
banyak dilakukan oleh perawat. Hal ini menjelaskan bahwa banyaknya kegiatan keperawatan
bervariasi, sehingga akan mempengaruhi jumlah waktu pelayanan dan asuhan keperawatan
yang diberikan.
Jumlah kegiatan perawat pelaksana terbanyak terjadi pada shift malam, yaitu
sebanyak 133 kegiatan, dengan distribusi terbanyak pada kategori kegiatan keperawatan
Gian Nurmaindah Hendianti, S.Kep.
Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran (Jl. Raya Bandung Sumedang Km 21 Jatinangor,
Sumedang)
Email : legianyar@yahoo.com 08818055190

10

tidak langsung sebanyak 41 kegiatan. Jumlah kegiatan perawat pelaksana pada shift pagi
sebanyak 132 kegiatan dengan distribusi terbanyak pada kategori kegiatan keperawatan
langsung sebanyak 63 kegiatan. Jumlah kegiatan perawat pelaksana pada shift sore sebanyak
121 kegiatan dengan distribusi terbanyak pada kategori kegiatan keperawatan langsung
sebanyak 48 kegiatan.
Kegiatan keperawatan langsung pada saat shift pagi dan sore lebih berorientasi pada
pemberian pelayanan keperawatan langsung berupa pemenuhan kebutuhan prosedur tindakan
pasien, penerimaan pasien baru, nebulizer, perawatan luka, operasi kecil, pemasangan infus,
pemberian obat, EKG, pemeriksaan tanda-tanda vital, membidai, hecting, dan perawatan
luka. Distribusi kategori kegiatan keperawatan langsung shift pagi terbanyak berupa
pemenuhan kebutuhan prosedur tindakan pasien sebanyak 14 kali, sedangkan untuk shift sore
distribusi kategori kegiatan keperawatan langsung terbanyak berupa perawatan luka sebanyak
13 kali. Pada shift malam sebanyak 131 kegiatan dengan distribusi terbanyak pada kategori
kegiatan keperawatan tidak langsung sebanyak 41 kegiatan. Distribusi kategori kegiatan
keperawatan tidak langsung shift malam terbanyak berupa kegiatan administrasi dan
dokumentasi sebanyak 15 kali.
Distribusi banyaknya jenis kegiatan perawat baik pada shift pagi, sore, dan malam,
lebih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan keperawatan langsung dan kegiatan
keperawatan tidak langsung. Namun untuk penggunaan waktu kerja perawat, distribusi waktu
yang paling banyak berada pada kategori kegiatan lain-lain pada shift malam yaitu selama
42.518 detik atau 11 jam 48 menit 38 detik.
Berdasarkan Buku Pedoman Kerja Perawat Instalasi Gawat Darurat Di Rumah sakit
(Depkes, 1999), jenis kegiatan produktif yang dilakukan perawat selama dilakukan observasi
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berupa penerimaan pasien baru, perawatan dan pembersihan luka, mobilisasi pasien,
nebulizer, memberikan obat, memasang infus, EKG, dan dokumentasi merupakan tindakantindakan yang diperkenankan dilakukan oleh perawat IGD. Sedangkan tindakan hecting,
operasi kecil, dan administrasi bukan merupakan tindakan yang diperkenankan dilakukan
oleh perawat IGD. Hal ini menjelaskan bahwa perawat pelaksana memang mengerjakan tugas
non keperawatan, namun tdak berpengaruh terhadap beban kerja yang dialami perawat.
Gurses (2005, dalam Carayon dan Alvarado,2007) mengungkapkan bahwa perawat
yang dinas pagi mendapatkan beban kerja yang lebih tinggi dari pada mereka yang berdinas
malam. Tingginya beban kerja pada dinas pagi berhubungan dengan layanan tambahan dari
rumah sakit berupa layanan terapi dan diagnostik yang diberikan dan jumlah pasien yang
lebih banyak. Sedangkan pada malam hari para perawat lebih santai dalam bekerja karena
jumlah kunjungan pasien relatif menurun. Kondisi gawat darurat di unit IGD adalah contoh
lain dari variasi beban kerja dimana pada keadaan ini tiba-tiba beban kerja meningkat sebagai
konsekuensi adanya situasi gawat pada pasien, sehingga perawat harus lebih berkonsentrasi
menghadapi kondisi pasien yang tidak stabil. Data hasil penelitian yang didapatkan dengan
teknik work sampling ini dapat digunakan untuk menilai apakah betul beban kerja perawat
tinggi, bukan hanya karena keluhan personel saja (Ilyas, 2004).
Kegiatan non produktif perawat diantaranya kegiatan lain-lain seperti menonton tv,
mengobrol, dan diam di nurse station masih menggunakan sebagian besar waktu perawat
selama 10 jam 12 menit 55 detik atau sebanyak 42,56% per hari. Kegiatan tersebut dapat
dialihkan ke kegiatan yang lebih produktif diantaranya kegiatan keperawatan tidak langsung
seperti membaca buku keperawatan untuk menambah wawasan, berdiskusi antar perawat atau
dengan tenaga medis lainnya tentang tindakan yang terbaik untuk pasien, dan memberikan
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penyuluhan pasien yang belum terlihat selama penelitian. Selain itu, perawat dapat
memperbaiki sistem penulisan dokumentasi keperawatan yang baik.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gambaran beban kerja perawat
pelaksana di Unit IGD Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung yang dihitung dengan
menggunakan teknik work sampling berada pada kategori ringan dengan kecenderungan
perawat berada pada kategori kegiatan lain-lain pada saat shift malam.

SARAN
Bagi Rumah Sakit
Hasil penelitian menunjukan bahwa beban kerja perawat pelaksana di unit instalasi
gawat darurat Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung berada pada kategori beban kerja
ringan. Hasil tersebut dapat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan pasien dan cara pengumpulan
data dengan rasio observer : perawat adalah 1:1.
Untuk meningkatkan kinerja perawat, dapat disarankan kepada kepala ruangan untuk
menghitung kembali kebutuhan tenaga perawat di Unit IGD agar sesuai dengan beban kerja
untuk setiap shift nya. Sistem pengawasan / supervisi dilakukan secara berkala untuk
mengontrol kegiatan perawat, serta penjelasan kembali uraian tugas pokok perawat pelaksana
sebagai bagian dalam memaksimalkan tenaga perawat pelaksana yang ada.
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Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat dilakukan kembali dengan merubah rasio observer : perawat
dan dikembangkan kembali dengan melihat kualitas tindakan asuhan keperawatan sesuai
dengan standar / SOP. Perlu digali berbagai faktor yang berpengaruh pada beban kerja
perawat.

DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta. Rineka
Cipta.
Direktorat Jenderal Pelayanan Medik. 1999. Pedoman Kerja Perawat Instalasi Gawat
Darurat Di Rumah sakit. Jakarta. Departemen Kesehatan RI.
Gillies, Dee Ann. 1994. Nursing Management A Systems Approach. Third edition.
Philadelphia. W.B Saunders Company.
_______1996. Manajemen Keperawatan Suatu Pendekatan System. Edisi kedua, alih bahasa
Dika Sukmana. Philadelphia: W.B Saunders company.
Huber, Diane L. 2000. Leadership and Nursing Care Management, third edition.
Philadelphia. W.B Saunders Company.
Ilyas, Y. 2004. Perencanaan SDM Rumah Sakit : Teori, Metoda, dan Formula. Depok.
FKM-UI.
Nursalam. 2011. Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan
Profesional. Edisi 3. Jakarta. Salemba Medika.
Potter & Perry, 2005. Buku Ajar Fundamental Keperawatan : konsep, proses, dan praktik.
Edisi 4. Jakarta. EGC.
Setiadi. 2007. Konsep dan Penulisan Riset Keperawatan. Yogyakarta. Graha Ilmu.
Syaer, Syafruddin. 2010. Beban Kerja Perawat Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum
Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2010. viewed
24 Maret 2012,
<http://syafruddinsyaer.blogspot.com>.
Yoder-Wise, Patricia. 1999. Leading Managing in Nursing. Third edition. Missouri. Mosby.
Gian Nurmaindah Hendianti, S.Kep.
Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran (Jl. Raya Bandung Sumedang Km 21 Jatinangor,
Sumedang)
Email : legianyar@yahoo.com 08818055190

14

