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 BAB I 

PENDAHULUAN  

 
A. Latar Belakang 

       Mutu  pelayanan keperawatan merupakan indikator kualitas 

pelayanan kesehatan. Penentu citra institusi pelayanan  kesehatan di 

masyarakat adalah perawat. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh perawat 

akan terlihat dari asuhan keperawatan yang telah diberikan kepada klien. 

Pengetahuan perawat memegang peranan penting dalam pendokumentasian 

proses keperawatan. Perawat perlu memperoleh pengetahuan tentang aplikasi 

proses keperawatan yang digunakan untuk menginterpretasi data pasien. 

Dengan tingkat pengetahuan yang berbeda, dokumentasi proses keperawatan 

akan menghasilkan dokumentasi yang tidak lengkap dan seragam yang 

akanberpengaruh pada mutu asuhan yang berbeda pula. Dalam aspek hukum, 

perawat tidak mempunyai bukti tertulis bila pasien menuntut ketidakpuasan 

terhadap pelayanan keperawatan. Dalam kenyataannya dengan semakin 

kompleksnya pelayanan dan peningkatan kualitas keperawatan, perawat tidak 

hanya dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan tetapi dituntut untuk 

mendokumentasikan asuhan keperawatan secara benar (Nursalam, 2012). 

Pendokumentasian merupakan unsur pokok dalam pertanggung jawaban 

kinerja profesi keperawatan setelah melakukan intervensi keperawatan 

langsung kepada klien. Didasari oleh profesi keperawatan, bahwa masyarakat 

mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan asuhan keperawatan secara 
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profesional. Mutu asuhan keperawatan dapat tergambar dari dokumentasi 

proses keperawatan (Dalami, dkk, 2011). 

Dalam pendokumentasi asuhan keperawatan menggunakan pendekatan 

proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian, perumusan diagnosa, 

perencanaan, tindakan, dan evaluasi sebagai metode penyelesaian masalah 

keperawatan pada klien yang akan meningkatkan kesehatan klien (Hidayat, 

2008). 

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit, 

telah disusun Standar Pelayanan Rumah Sakit  melalui SK Menkes No. 

436/MENKES/SK/VI/1993 dan Standar Asuhan Keperawatan  melalui SK 

Dirjen Yanmed No. YM.00.03.2.6.7637 tahun 1993. Standar pelayanan dan 

Standar Asuhan Keperawatan tersebut berfungsi sebagai alat ukur untuk 

mengetahui, memantau dan menyimpulkan apakah pelayanan / asuhan 

keperawatan yang diselenggarakan di rumah sakit sudah mengikuti dan 

memenuhi persyaratan dalam standar tersebut atau tidak (Depkes RI, 2005). 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta  adalah rumah sakit swasta 

yang memiliki 226 tempat tidur yang terdiri dari 11 bangsal rawat inap,  

dengan tenaga keperawatan  berjumlah 195 orang. Jumlah tenaga D3 

Keperawatan 180 orang ,S1 Keperawatan 6 orang dan S1 Ners 9 orang.  

Berdasarkan hasil survey pendahuluan berupa  wawancara pada perawat 

di ruang rawat inap tanggal 29 November 2014 di dapatkan hasil bahwa 

pengetahuan perawat tentang proses keperawatan dalam penerapan 

dokumentasi asuhan keperawatan belum semuanya seragam. Hal ini bisa 
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dilihat berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Peningkatan Mutu 

Keperawatan pada bulan Oktober 2014 bahwa rata-rata  pengetahuan perawat 

yang kurang tentang asuhan keperawatan mencapai 30% dan tentang  

Pendokumentasian Asuhan Keperawatan didapatkan hasil pengkajian 79,7%, 

diagnosa keperawatan 77,6%, perencanaan 78%, tindakan keperawatan 70%,  

evaluasi 66,9% dan catatan asuhan keperawatan 77%. Adanya kurang 

pengetahuan dan ketidak lengkapan dalam pendokumentasian asuhan 

keperawatan akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan 

pendokumentasian asuhan keperawatan. Ketidak lengkapan dan 

ketidaksesuaian pendokumentasian tersebut apakah karena tingkat 

pengetahuan yang tidak sama oleh perawat yang melakukan asuhan 

keperawatan  kepada klien.   

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti 

apakah tingkat pengetahuan perawat tentang proses keperawatan berhubungan 

dengan  pendokumentasian  asuhan keperawatan di ruang rawat inap Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu “apakah ada 

hubungan tingkat pengetahuan perawat tentang proses keperawatan dengan  

pendokumentasian asuhan keperawatan di ruang rawat inap RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta “. 

 

 



4 
 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan perawat tentang 

proses keperawatan dengan  pendokumentasian asuhan keperawatan di 

ruang rawat inap RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui  tingkat pengetahuan perawat tentang proses 

keperawatan di ruang rawat inap RS PKU Muhammadiyah Surakarta 

b. Untuk mengetahui  pendokumentasian asuhan keperawatan di ruang 

rawat inap RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

c. Untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan perawat tentang 

proses keperawatan dengan  pendokumentasian asuhan keperawatam 

di ruang rawat inap RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas ilmu 

pengetahuan, serta dapat menjadi referensi tentang  pendokumentasian 

dengan proses keperawatan. 

2. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran 

terhadap pengembangan ilmu keperawatan. 
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3. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan 

kepustakaan tentang pendokumentasian dengan proses keperawatan 

4. Bagi Rumah Sakit 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta sebagai indikator mutu asuhan keperawatan. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1.  Mastini (2013) “Hubungan Pengetahuan, Sikap Dan Beban Kerja Dengan 

Kelengkapan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Irna di Rumah Sakit 

Umum Pusat Sanglah Denpasar”. Jumlah sampel adalah 76 orang. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode accidental sampling. Data 

dikumpulkan menggunakan koesioner dan hasilnya dianalisis dengan uji 

ChiSquare dan multivariate (regresi logistik) Subjek penelitian sebagian 

besar 44 (57,9%) berumur 31-40 tahun, berpendidikan D3 keperawatan 50 ( 

65,8%), masa kerja 39 (51,3%) 6-10 tahun, pengetahuan baik 54 (71,1%), 

sikap positif 54 (71,1%). Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan  

penelitian yang sekarang adalah lokasi penelitian, cara pengambilan sampel 

dan variabel yang digunakan adalah variabel tingkat pengetahuan. 

Sedangkan persamaannya adalah variabel pendokumentasian asuhan 

keperawatan. 

2. Sara (2014) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Perawat Tentang Dokumentasi Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 
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Royal Taruma Jakarta 2014” Metode yang dipergunakan deskriptif analisis. 

Analisis univariat menggunakan uji frekwensi. Analisa bivariat 

menggunakan uji Chi square. Populasi penelitian merupakan perawat yang 

bertugas diruang rawat inap rumah sakit Royal Taruma Jakarta, sample 

berjumlah 40 orang perawat yang terlibat langsung mengisi dokumentasi 

asuhan keperawatan. Kesimpulan, ada hubungan faktor pendidikan, 

pengalaman, sosial ekonomi, pelatihan, lingkungan dan usia dengan 

pengetahuan perawat tentang dokumentasi asuhan keperawatan. Perbedaan 

dengan  penelitian yang sekarang adalah lokasi penelitian, sampel dan 

pendekatan yaitu hubungan pengetahuan dengan pendokumentasian asuhan 

keperawatan. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah menggunakan 

uji Chi square.  

3. Inggriane (2014) “Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Manajemen Waktu 

Perawat Dengan Pendokumentasian Keperawatan Di Ruang GICU 

(General Intensive Care Unit) RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung” 

Merupakan penelitian  deskriptif korelatif. Populasi penelitian adalah 44 

orang perawat GICU Jumlah sampel dalam penelitian ini 38 orang. Analisis 

data menggunakan uji univariat (distribusi frekuensi) dan bivariat (uji 

korelasi Spearman rho). hasil bivariat ditemukan hubungan yang bermakna 

antara sikap dan dokumentasi keperawatan dari segi kuantitas 

(kelengkapan) dan manajemen waktu dengan dokumentasi keperawatan 

dari segi kuantitas (kelengkapan). Adapun variabel yang berhubungan 

dokumentasi keperawatan dilihat dari aspek kualitas (akurasi) adalah sikap 
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dengan nilai p = 0,001. Dari variabel karakteristik perawat (jenis kelamin, 

usia, tingkat pendidikan dan masa kerja) tidak ada yang memiliki hubungan 

yang bermakna dengan dokumentasi keperawatan. Perbedaan dengan 

penelitian sekarang adalah lokasi penelitian, populasi dan sampel, serta 

variabel yang digunakan (tingkat pengetahuan) dan uji penelitian. 

Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama merupakan 

penelitian deskriptif korelatif. 




