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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Rumah Sakit Umum Permata Bunda Purwodadi merupakan salah satu 

fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Purwodadi. Rumah sakit tipe 

C ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelayanan kesehatan berupa rawat 

jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, instalasi farmasi, instalasi gizi dan 

laboratorium. 

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat sebagai salah satu jenis pelayanan 

yang ada di rumah sakit Permata Bunda diselenggarakan oleh 8 orang dokter jaga 

satu orang Kepala perawat IGD dan 16 orang perawat IGD. Dalam 

menyelenggarakan pelayanan gawat darurat maka perawat wajib melaksanakan 

pelayanan berdasarkan asuhan keperawatan sesuai dengan kompetensinya. 

Pasien gawat darurat terus bertambah setiap bulannya sehingga perawat harus 

dapat memberikan pelayanan yang aman bagi pasien. 

Pelaksanaan asuhan keperawatan pada keadaan gawat darurat berdasarkan 

kompetensi perawat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 

tentang Keperawatan di RS Permata Bunda, belum sepenuhnya dilaksanakan 

berdasarkan kompetensi perawat. Adapun uraian kesimpulan penelitian 

dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Pengaturan Tentang Asuhan Keperawatan pada Keadaan Gawat 

Darurat Sesuai Dengan Kompetensi Perawat 

a. Dasar Hukum Tentang Penyelenggaraan Asuhan Keperawatan pada 

Keadaan Gawat Darurat Sesuai Kompetensi Perawat 

Dasar hukum tentang penyelenggaraan asuhan keperawatan pada 

keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi perawat di IGD rumah 

sakit diselenggarakan berdasarkan : Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 

4, Pasal 5 ayat (2) , Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan , pada 

Pasal 5 huruf a, Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Rumah Sakit, pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Tenaga 

Kesehatan, pada Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 

Keperawatan. Inti dari semua aturan ini adalah pelayanan kesehatan 

merupakan hak setiap orang, dan pelayanan kesehatan termasuk pada 

keadaan gawat darurat, dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, perawat 

sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan dapat memberikan asuhan 

keperawatan pada keadaan gawat darurat dengan persyaratan harus 

memenuhi standar kompetensi 

b. Aturan Asuhan Keperawatan pada Keadaan Gawat Darurat Sesuai 

Kompetensi Perawat 

Bentuk pengaturan pelaksanaan asuhan keperawatan pada keadaan 

gawat darurat berdasarkan kompetensi perawat mengacu pada dua 

ketentuan hukum yaitu :Kepmenkes Nomor 856/Menkes/SK/II/2009 
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Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit terdapat pada 

Lampiran 10 angka 4 bab SDM  dan pada lampiran 10 huruf B, Bab 

Prinsip Umum, angka 1 dan 5, ketentuan lain terdapat pada Permenkes 

Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Perawat. Inti dari semua aturan tersebut adalah 

dalam melaksanakan pelayanan gawat darurat maka perawat harus 

memenuhi syarat kompetensi berupa berpendidikan DIII, memiliki 

sertifikat emergency nursing, mampu melakukan pemeriksaan awal, 

resusitasi dan stabilisasi, serta memiliki SIKP. 

Aturan umum tersebut kemudian diaplikasikan kepada peraturan 

internal RS Permata Bunda Purwodadi yang berupa standar prosedur 

operasional yang meliputi : 

1) SK Direktur RS Permata Bunda Nomor 08/079/SK/XI/2014 

Tentang Penetapan Pola Ketenagaan IGD di Lingkungan RSU 

Permata Bunda. 

2)  SK Direktur RS Permata Bunda Nomor 05/069/SK/XI/2016 

Tentang Panduan Skrining Awal di RS Permata Bunda. 

3)  SK Direktur RS Permata Bunda Nomor 05/038.5/SK/X/2016 

Tentang Panduan Pelayanan Pasien dengan Alat Bantu Hidup. 

4)  SK Direktur RS Permata Bunda Nomor 05/080.4/SK/XI/2016 

Tentang Panduan Pelayanan Resusitasi RS Permata Bunda. 
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5)  SK Direktur RS Permata Bunda Nomor 05/079.3/SK/XI/2016 

Tentang Penugasan Kerja Klinis Perawat. Inti dari seluruh aturan 

tersebut adalah mengatur kompetensi perawat IGD RS Permata 

Bunda. 

2. Pelaksanaan Asuhan Keperawatan pada Keadaan Gawat Darurat 

Sesuai Dengan Kompetensi Perawat 

Kesimpulan hasil penelitian, kewajiban perawat dalam melaksanakan 

asuhan keperawatan pada keadaan gawat darurat adalah memenuhi syarat 

kompetensi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui masih terdapat perawat 

yang belum memenuhi persyaratan kompetensi berupa kurang lengkapnya 

kepemilikan sertifikat pelatihan emergency nursing yaitu PPGD,BTLS dan 

ACLS, masih terdapat perawat yang belum mampu melaksanakan 

pemeriksaan awal, diketahui dari ketidakmampuan perawat membaca hasil 

EKG dan ketidakmampuan perawat untuk memasang dan membaca hasil 

bedside monitor, sebagai bagian dari pemeriksaan penunjang.  

Mekanisme pelaksanaan asuhan keperawatan pada gawat darurat di 

IGD RS Permata Bunda melalui tahapan : pengkajian, menetapkan diagnosa, 

merencanakan tindakan, melaksanakan tindakan, evaluasi dan pemberian 

informasi. Setiap tahapan asuhan keperawatan telah dilaksanakan oleh 

perawat di IGD RS Permata Bunda kecuali pada tahapan pemberian 

informasi diketahui bahwa masih terdapat perawat yang belum mampu 

melaksanakannya dengan baik. Dilanjutkan dengan pembinaan dan 
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pengawasan pelaksanaan pelayanan serta pencatatan dan pelaporan hasil 

kegiatan. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perawat RS Permata 

Bunda telah melaksanakan pengkajian, namun pada proses ini terkendala 

keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan kemampuan perawat 

untuk menginterpretasikan hasil EKG dan mengoperasikan bedside monitor 

sebagai alat medis pendukung pemeriksaan penunjang. 

Pada tahapan pelaksanaan tindakan keperawatan diketahui, semua 

perawat tidak melaksanakan tindakan medis sesuai dengan SPO dan evaluasi 

telah dilaksanakan, kemudian masih adanya keterbatasan perawat dalam 

pemberian informasi. Sedangkan terkait dengan pengawasan dan evaluasi 

telah dilaksanakan secara internal oleh kepala perawat IGD dan secara 

ekstermal melalui akreditasi rumah sakit, pelaksanaan pencatatan dan 

pelaporan dilakukan di rekam medis pasien yang berguna sebagai sumber 

informasi. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Asuhan Keperawatan 

pada Keadaan Gawat Darurat Berdasarkan Kompetensi Perawat di 

RSU Permata Bunda Purwodadi 

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan asuhan keperawatan pada keadaan gawat darurat 

berdasarkan kompetensi perawat di RSU Permata Bunda, faktor tersebut 

adalah faktor teknis, faktor sosial dan faktor yuridis.  
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Faktor teknis terkait dengan terbatasnya sarana dan prasarana dan 

kemampuan SDM perawat, faktor sosial terkait dengan kurangnya kesadaran 

perawat untuk melaksanakan tindakan medis sesuai dengan SPO, masih ada 

perawat yang tidak mengikuti pelatihan emergency nursing akibat 

terbatasnya dana, faktor hukum terkait dengan kurangnya sosialisasi 

peraturan tentang asuhan keperawatan pada gawat darurat dan 

kompetensinya, belum adanya ketentuan dari rumah sakit tentang 

pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan tindakan medis oleh perawat. 

Ketiga faktor tersebut menghambat pelaksanaan asuhan keperawatan gawat 

darurat yang sesuai dengan kompetensinya. 

B. SARAN 

1. Bagi Pemerintah 

a. Membuat peraturan khusus mengenai standar kompetensi pelayanan 

gawat darurat bagi masing-masing tenaga kesehatan. 

b. Menetapkan jenis pelatihan emergency nursing, sesuai dengan 

rekomendasi PPNI yaitu pelatihan ENIL, sehingga dapat menghindari 

kesalahan pemilihan pelatihan 

2. Bagi Rumah Sakit  

a. Membuat peraturan khusus yang mengatur tentang pelimpahan 

kewenangan antara dokter dan tenaga kesehatan lain. 

b. Membuat ketentuan dan prosedur pemasangan bedside monitor dan pulse 

oxymeter. 
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c. Memberi fasilitas pelatihan emergency nursing, sesuai dengan syarat 

yang ditentukan rumah sakit seperti PPGD, BTLS dan ACLS bagi 

perawat sehingga kompetensi perawat terpenuhi dan memiliki 

pengetahuan pelayanan kegawatdaruratan dengan baik. 

d. Rumah sakit harus berupaya memenuhi ketentuan standar pelayanan IGD 

rumah sakit yang meliputi standar kualifikasi SDM, sarana dan prasarana 

dan ketentuan fasilitas pelayanan yang diberikan. 

3. Bagi Perawat IGD 

a. Melaksanakan asuhan keperawatan pada keadaan gawat darurat sesuai 

dengan SPO yang telah dibuat oleh rumah sakit sehingga asuhan yang 

dilaksanakan berjalan secara sistimatis dan aman. 

b. Perawat memenuhi persyaratan kompetensi dalam memberikan pelayanan 

gawat darurat dengan mengikuti pelatihan PPGD, BTLS dan ACLS. 

c. Perawat aktif untuk meningkatkan pengetahuan tentang pelayanan gawat 

darurat dengan cara mengikuti pelatihan kegawatdaruratan, mempelajari 

penatalaksanaan kasus-kasus kegawatdaruratan berdasarkan pengalaman 

kerja.  

 

 

 

 

 


