
tenaga perawat. Pada bagian Zall B perlu penambahan tenaga perawat 

minimal sebanyak 3 orang tenaga perawat. Dengan melihat kebutuhan 

tersebut peneliti juga menyesuaikan dengan kebutuhan minimal 

tersebut, yaitu sebanyak 9 tenaga perawat. Kemudian pada bagian C/D 

perlu penambahan tenaga perawat, karena pada bagian ini memiliki 

jumlah ruang perawatan yang paling banyak. Sehingga perlu 

penambahan tenaga keperawatan minimal sebanyak 3 tenaga perawat. 

Dari usulan pembagian jadwal jaga perawat di Rumah Sakit 

Simo dapat digambarkan bebarapa hal sebagai berkut: 

a. Kebutuhan shift pada masing-masing bagian sudah terpenuhi, 

artinya sudah tidak ada lagi beberapa hari pada masing-masing yang 

tidak ada jadwal jaga perawat pada salah satu shiftnya. 

b. Dengan penambahan jumlah tenaga perawat, maka beban kerja 

perawat semakin berkurang. Karena pada kondisi saat ini jumlah 

tenaga perawat masih kurang. Sehingga jika ada beberapa hari 

dibagian tertentu yang tidak ada jadwal jaga perawat pada salah satu 

shiftnya, maka tenaga perawat dari bagian lain yang akan mem back

up.

c. Jadwal jaga perawat lebih teratur dibandingkan dengan jadwal 

aktual yang berlaku pada saat ini. 

d. Khusus untuk tenaga perawat nomor 6 di bagian UGD tidak bisa 

dijadwalkan untuk masuk shift malam. Karena beliau merangkap 

jabatan sebagai tenaga perawat dan tenaga kesekretariatan. 



BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengumpulan, pengolahan dan analisa data yang 

telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa: 

1. Jenis keluhan di shift pagi dan bobot jenis keluhan secara berurutan 

adalah lelah (0,298), lingkungan kerja kurang nyaman (0,242), malas 

(0,121), bosan (0,113), perubahan aktivitas sosial (0,113), dan cemas 

(0,113).

2. Jenis keluhan di shift siang dan bobot jenis keluhan secara berurutan 

adalah waktu untuk keluarga berkurang (0,220), mengantuk (0,220), 

lelah (0,206), bosan (0,193), waktu untuk hobi berkurang (0,084), dan 

perubahan pola tidur (0,079). 

3.  Jenis keluhan di shift malam dan bobot jenis keluhan secara berurutan 

adalah perubahan pola tidur (0,236), lelah (0,207), mengantuk (0,184), 

lapar (0,167), malas (0,081), cemas (0,081), perubahan aktivitas sosial 

(0,044).

4. Jenis keluhan yang sama dari ketiga shift adalah lelah. Hal ini di perkuat 

oleh pendapat dari beberapa perawat dan juga pihak manajemen Rumah 

Sakit bahwa jumlah tenaga perawat di Rumah Sakit Simo masih 

terbatas. Sehingga beban kerja dengan jumlah tenaga perawat yang 

seharusnya seimbang menjadi tidak seimbang. 



5. Shift kerja yang mempunyai jenis keluhan paling banyak adalah pada 

shift malam, yaitu sebanyak 7 jenis keluhan. Karena menurut perawat 

durasi waktu kerja di shift malam terlalu panjang dan kesejahteraan 

perawat masih kurang.  

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

memberikan beberapa saran kepada pihak Rumah Sakit Simo sebagai 

berikut: 

1. Sistem shift/jadwal pembagian shift kerja untuk perawat sebaiknya 

diatur lebih baik lagi (merata atau seragam). 

2. Pada shift malam perawat sebaiknya diberikan konsumsi (makan), 

kerena melihat durasi waktu kerja pada shift malam adalah selama 10,5 

jam. 

3. Untuk mengurangi jenis keluhan, sebaiknya durasi waktu kerja pada 

shift malam lebih dikurangi. 

4. Perlu penambahan tenaga keperawatan di Rumah Sakit Simo. 

5. Untuk penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan pembuatan software 

dalam pembagian shift/jadwal jaga perawat.  


