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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anestesi secara umum sering menimbulkan resiko mual dan muntah saat 

digunakan. Hal ini dapat menimbulkan komplikasi yang serius dan berakibat fatal. 

Meniadakan pemasukan apapun melalui oral selama 4-6 jam sebelum operasi 

perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut (O’ Callaghan, 2002). Puasa 

sebelum operasi dalam jangka waktu yang lama membuat pasien menjadi tidak 

nyaman, mulut menjadi kering dan pasien merasa haus. Kerugian lain dari 

mempuasakan pasien dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan 

dehidrasi, hipovolemia, dan mual muntah (Connolly dan Cunningham, 2000). 

Puasa yang rasional sebelum operasi dapat mengurangi resiko reflek 

menyumbat dari bahan makanan yang dikonsumsi oleh pasien saat penggunaan 

anestesi (Woodhouse, 2006). Periode puasa sebelum pemberian anestesi pada 

tahap pembedahan sangat penting untuk mencegah aspirasi yang dapat 

membahayakan pasien. Itulah yang menjadi alasan pada banyak keadan klinis saat 

pembedahan untuk mempuasakan pasien dalam jangka waktu yang tidak terlalu 

lama (Jester et al., 1999). 

Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta merupakan sebuah 

rumah sakit rujukan nasional yang menangani kasus pembedahan spesifik yaitu 

pembedahan tulang dan saraf, sehingga prosedur puasa sebelum pembedahan 

dilakukan oleh pasien yang ingin menjalani pembedahan di Rumah Sakit Ortopedi 
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Prof. DR. R. Soeharso Surakarta. September 2009 Rumah Sakit Ortopedi Prof. 

DR. R. Soeharso Surakarta menangani kasus pembedahan tulang dan saraf 

sebanyak 382 kasus pembedahan. Pasien yang menjalani pembedahan di Rumah 

Sakit ini pun ada yang mempunyai masalah penyakit lain selain masalah ortopedi 

yaitu penyakit kardiovaskuler dan hipertensi yang jumlahnya 45 pasien (Lembar 

registrasi RS. Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso, 2009). 

 Puasa sebelum pembedahan menyebabkan pemberian obat secara normal 

menjadi sulit dipertahankan, padahal penghentian obat secara tiba-tiba dapat 

menimbulkan resiko yang berbahaya bagi pasien (Wyld dan Nimmo, 1988). Pada 

pasien bedah umum yang mendapatkan pengobatan jantung, rata-rata penghentian 

untuk obat jantung pada periode puasa sebelum dan sesudah operasi sekitar 40% 

(Corfield et al., 2006). Penelitian yang dilakukan Wyld dan Nimmo (1988) 

menunjukkan rata-rata penghentian obat jantung tersebut mencapai 45%. 

Penghentian yang tiba-tiba pada penggunaan obat jantung dapat menyebabkan 

angina, myocardial infarction, kematian mendadak, rebound hypertension dan 

ventricular arrythmias. 

Perawat perioperatif mengkaji pasien pada saat sebelum pembedahan, 

mengembangkan rencana perawatan, mengimplementasikan rencana pada saat 

pembedahan, dan mengevaluasi efek intervensi yang telah direncanakan setelah 

pembedahan. Perawat memberikan pengetahuan dan dukungan kepada pasien 

dengan menyediakan informasi tentang: pembatasan makan dan minum, 

pemeriksaan diagnostik, obat-obatan, protokol persiapan kulit, pembedahan dan 
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lamanya, dan komunikasi informasi selama periode intraoperatif (Rothrock, 

2000). 

Individu dengan pengalaman-pengalamannya akan mempunyai dorongan 

untuk mengerti dan memperoleh pengetahuan (Walgito, 2003). Pengalaman yang 

diperoleh seorang individu dapat mempengaruhi sikap dari individu tersebut 

(Walgito, 2003). Pertambahan usia seseorang akan berhubungan dengan 

perkembangan kognitif, penalaran moral, dan perkembangan sosial yang artinya 

semakin dewasa seseorang seharusnya pengetahuan dan pengalamannya semakin 

bertambah.  

Pengambilan keputusan oleh perawat bisa jadi tergantung dari umur dan 

lama pengalaman kerja perawat dalam mempersiapkan pasien yang akan 

diberikan tindakan pembedahan, sehingga perlu juga diteliti apakah umur dan 

lama pengalaman kerja sebagai perawat mempengaruhi pengetahuan perawat 

mengenai puasa sebelum pembedahan serta mempengaruhi sikap perawat dalam 

memutuskan pengobatan yang sebelumnya diberikan atau dikonsumsi pasien 

harus diteruskan atau dihentikan sebelum tindakan pembedahan dilakukan. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang 

pengetahuan perawat mengenai puasa sebelum pembedahan apakah 

mempengaruhi sikap perawat dalam memutuskan pengobatan yang sebelumnya 

diberikan atau dikonsumsi pasien harus diteruskan atau dihentikan sebelum 

tindakan pembedahan dilakukan. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pengetahuan yang dimiliki oleh responden tentang periode puasa 

sebelum pembedahan mempengaruhi mereka dalam memberikan atau 

menghentikan pengobatan peroral? 

2. Apakah usia responden mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pengambilan 

keputusan untuk memberikan atau menghentikan pengobatan peroral pada 

periode puasa sebelum pembedahan? 

3. Apakah lama pengalaman kerja responden mempengaruhi tingkat pengetahuan 

atau pengambilan keputusan untuk memberikan atau menghentikan 

pengobatan peroral pada periode puasa sebelum pembedahan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengevaluasi apakah pengetahuan yang dimiliki oleh responden tentang 

periode puasa sebelum pembedahan mempengaruhi mereka dalam 

memberikan atau menghentikan pengobatan peroral. 

2. Mengevaluasi apakah usia responden  mempengaruhi tingkat pengetahuan 

atau pengambilan keputusan untuk memberikan atau menghentikan 

pengobatan peroral pada periode puasa sebelum pembedahan. 

3. Mengevaluasi apakah lama pengalaman kerja responden mempengaruhi 

tingkat pengetahuan atau pengambilan keputusan untuk memberikan atau 

menghentikan pengobatan peroral pada periode puasa sebelum pembedahan 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Keperawatan Perioperatif 

Asuhan keperawatan perioperatif  meliputi asuhan keperawatan yang 

diberikan sebelum (preoperatif), selama (intraoperatif), dan setelah pembedahan 

(postoperatif). Keperawatan perioperatif dilakukan berdasarkan proses 

keperawatan dan perawat perlu menetapkan strategi yang sesuai dengan 

kebutuhan individu selama periode perioperatif sehingga pasien memperoleh 

kemudahan sejak datang sampai pasien sehat kembali (Potter et al., 2006). 

Fase praoperatif dimulai ketika keputusan untuk intervensi bedah dibuat 

dan berakhir ketika pasien dikirim ke meja operasi. Lingkup aktivitas keperawatan 

selama waktu tersebut dapat mencakup penetapan pengkajian dasar pasien 

ditatanan klinik atau di rumah, menjalankan wawancara praoperatif, dan 

menyiapkan pasien untuk anestesi yang diberikan dan pembedahan (Brunner et 

al., 2002). Makanan tak berlemak diperbolehkan 5 jam . Minuman bening, air 

putih, teh manis sampai 3 jam dan untuk keperluan minum obat air putih dalam 

jumlah terbatas diberikan 1 jam sebelum induksi anestesi (Latief et al., 2002). 

Fase intraoperatif dimulai ketika pasien masuk atau dipindah ke bagian 

atau departemen bedah dan berakhir saat pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. 

Sedangkan untuk fase pascaoperatif dimulai dengan masuknya pasien ke ruang 

pemulihan dan berakhir dengan evaluasi tindak lanjut pada tatanan klinik atau di 

rumah (Brunner et al., 2002). 
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2. Puasa Sebelum Pembedahan 

Periode puasa sebelum pemberian anestesi pada pembedahan sangat 

dibutuhkan untuk mencegah terjadinya aspirasi dari isi lambung yang dapat 

menimbulkan bahaya yang fatal. Itulah yang menjadi alasan pada banyak praktek 

klinik untuk mempuasakan pasien dari makanan padat dan cairan dalam waktu 

yang tidak terlalu lama. Pasien yang menjalani puasa sebelum operasi mungkin 

akan menerima efek dari periode puasa ini, tergantung status kesehatan mereka 

sebelum puasa (Jester, dan William., 1999) 

Puasa preoperatif dimulai sejak tengah malam, padahal puasa yang lama 

belum tentu dapat memberikan manfaat klinik saat penggunaan anestesi. 

Penelitian akhir-akhir ini menunjukkan manfaat dari puasa yang pendek. Puasa 

yang pendek dianggap sudah cukup untuk memastikan pengosongan lambung dan 

menurunkan resiko dari aspirasi paru-paru. Pemberian cairan bening secara oral 2 

jam sebelum pemberian anestesi tidak memberikan efek yang merugikan pada isi 

lambung. Pemberian cairan tersebut juga bermanfaat dalam meningkatkan 

kenyamanan pasien dengan mengurangi rasa haus, dengan demikian pemberian 

secara peroral pun dapat meningkat. ASA (American Society of Anesthesiologists) 

merekomendasikan untuk menggunakan waktu puasa yang pendek untuk pasien 

bedah, tergantung dari tipe pencernaan masing-masing pasien. Bagaimanapun 

hasil dari penggunaan puasa yang pendek dapat mencegah aspirasi dan 

kemungkinan komplikasi yang terjadi pada periode postoperasi (Shime et al., 

2005).   
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Penelitian klinik dilakukan pada pasien dewasa di rumah sakit Foothills, 

menegaskan bahwa pemasukan 150 ml air secara oral 2-3 jam sebelum jadwal 

pembedahan tidak menunjukkan efek klinik yang penting pada volume atau pH 

lambung, petunjuk puasa untuk pasien rawat jalan melarang makanan padat tetapi 

mengizinkan pemasukan cairan bening (Connolly dan Cunningham, 2000). 

American Society of Anesthesiologist Task Force tahun 1999 

mempublikasikan petunjuk preoperasi, mereka merekomendasikan puasa yang 

tepat untuk cairan peroral selama 2 jam sebelum penggunaan anestesi atau 

memonitor penggunaan anestesi pada pasien dewasa. Puasa yang rasional sebelum 

operasi dapat mengurangi resiko gangguan penyumbatan dan aspirasi dari cairan 

pencernaan pada pasien selama pengaruh anestesi (Connolly dan Cunningham, 

2000). 

a. Puasa Untuk Cairan 

Penelitian yang dilakukan oleh Maltby et al tahun 1986 dengan 140 

peserta yang dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 diberi 150 ml air dengan 

placebo 2 ½ jam sebelum operasi. Kelompok kedua diberi 150 ml air dengan H2 

antagonis ranitidine 2 ½ jam sebelum operasi untuk melihat ada tidaknya 

perbedaan pada volume lambung jika H2 antagonis diberikan sebelum operasi. 

Kelompok ke 3 dan ke 4 tidak diberi air sebelum operasi, kecuali 10ml air 2 ½ 

jam sebelum operasi digunakan untuk membantu menelan ranitidine pada 

kelompok 3 dan placebo pada kelompok 4. Semua peserta diberi bromosulphtalein 

sebagai penanda untuk menelan. Hasilnya adalah dengan penambahan air 

meningkatkan tekanan gradien antara lambung dan usus yang dapat menstimulasi 
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laju peningkatan pengosongan lambung (Maltby et al., 1986 cit Dean et al., 

2002). 

Penemuan yang sama juga diperoleh pada penelitian yang dilakukan Scarr 

et al 1989. Total 211 pasien dibagi menjadi 4 kelompok: kelompok 1 puasa cairan 

kurang dari 3 jam, kelompok 2 puasa 3-5 jam, kelompok 3 puasa 5-8 jam dan 

kelompok 4 tidak menerima apapun dari tengah malam. Hasilnya tidak ada 

perbedaan yang significan antara volume dan pH lambung pada tiap kelompok. 

Kedua penelitian ini mendukung pernyataan bahwa lamanya puasa untuk cairan 

tidak diperlukan untuk menurunkan residu di lambung. Keuntungan dari 

peningkatan konsumsi cairan pada waktu preoperatif seperti yang diharapkan, 

sebuah evidence menyebutkan bahwa yang memiliki interval waktu yang pendek 

antara pemberian cairan dan waktu operasi rasa haus pada pasien menjadi 

berkurang daripada yang mempunyai interval waktu yang lama. Penurunan waktu 

puasa cairan bisa meningkatkan insiden dari mual muntah setelah operasi (Scare 

et al., 1989 cit Dean et al., 2002).   

Penelitian yang dilakukan oleh Smith et al, 1997 yang membagi 2 

kelompok, kelompok 1 pasien secara bebas diberi air sampai 2 jam sebelum 

operasi, hanya 18% yang mengalami muntah dibandingkan dengan 35% dari 

kelompok 2 yang dipuasakan secara konvensional. Hampir tidak ada perbedaan 

antara 2 kelompok tersebut dalam merasakan mual. Hal ini mungkin dikarenakan 

kelompok 1 tidak segera minum setelah operasi sehingga dapat memicu muntah. 

Ini membuktikan bahwa peningkatan waktu puasa dapat menyebabkan mual 



 9

sebelum operasi sampai periode setelah operasi (Smith et al, 1997 cit Dean et al., 

2002). 

a. Puasa Untuk Makanan Padat 

Kenyataannya saat ini pasien selalu puasa lebih lama dari yang 

direkomendasikan oleh guidelines Perioperative fasting in adult and children 

2005 bahwa pasien boleh diberikan makanan padat 6 jam sebelum pemberian 

anestesi, dan boleh diberikan cairan 2 jam sebelum pemberian anestesi. Percobaan 

terkontrol secara acak dalam skala kecil menggambarkan bagaimana kelompok 

pasien yang diberikan sepotong roti sebelum tidur dan 1 cangkir teh 2-3 jam 

sebelum operasi tidak menunjukkan pebedaan volume lambung yang signifikan 

ataupun pH ketika isi lambung dikeluarkan dibanding dengan grup kontrol yang 

puasa semalam (Miller et al., 1983 cit Dean et al., 2000) 

 Sutherland et al (1986) menemukan bahwa puasa cairan dan makanan 

lebih dari 4 jam tidak diperbolehkan untuk volume lambung yang sedikit dan 

volume dan pH lambung yang kecil. Lambung secara normal akan memproduksi 

asam lambung selama periode puasa. Berdasarkan penelitiannya, 1 kelompok 

dipuasakan semalam dan kelompok lainnya dalam waktu yang pendek. Hasilnya 

tidak ada efek yang positif bila digunakan puasa yang lebih lama. Kelompok 1 

mengalami peristiwa mual yang lebih tinggi  (Sutherland et al., 1986 cit Dean et 

al., 2002). 

b. Keuntungan Mengurangi Waktu Puasa 

Bird (2000) meneliti binatang yang menunjukkan bahwa meskipun puasa 

selama 6-8 jam, kurang dari lama rerata puasa preoperatif, dapat mengurangi 
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kemampuan tubuh untuk menanggulangi stres, tekanan seperti infeksi atau 

kehilangan darah yang keduanya merupakan masalah dari operasi. Hasil 

penelitian Bird juga mengindikasikan bahwa pasien yang diberi minuman gula 

sebelum operasi, menerima waktu perawatan yang lebih pendek di Rumah Sakit. 

Pasien yang diberi minuman glukosa juga dilaporkan tidak merasa haus, lapar dan 

lemas dibandingkan dengan pasien yang puasa (Bird, 2000 cit Dean et al., 2002). 

c. Masalah pada Waktu Puasa yang Lama 

Penelitian yang dilakukan Rowe, 2000 menggambarkan ketika pasien 

dipuasakan pada periode yang lama tubuh akan kehilangan cadangan makanan 

untuk melakukan proses katabolisme yang mengakibatkan menurunnya kekuatan 

pasien dan kekurangan energi untuk masa penyembuhan setelah operasi dan juga 

dapat menyebabkan hipoglikemia dan ketosis. Persiapan pengosongan lambung 

yang tidak tepat sebelum dilakukan operasi gastrointestinal dapat menyebabkan 

diare yang parah, keadaan yang lebih buruk menyebabkan dehidrasi dan 

ketidakseimbangan elektrolit (Rowe, 2000 cit Dean et al., 2002). 

3. Keperawatan 

a. Definisi 

Perawat adalah orang yang mengasuh, merawat dan melindungi, yang 

merawat orang yang sakit, luka dan usia lanjut (Priharjo, 1995). Keperawatan 

adalah pelayanan penting yang diberikan oleh perawat terhadap individu, 

keluarga, kelompok dan masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan 

(Effendy, 1998). 
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b. Fungsi Perawat 

Dalam melaksanakan perannya perawat mempunyai fungsi antara lain: 

fungsi independent, fungsi dependent, fungsi interdependent. 

1) Fungsi Independent 

 Yaitu fungsi perawat melaksanakan perannya secara mandiri, tidak 

tergantung pada orang lain atau tim kesehatan lainnya. Perawat harus 

dapat memberikan bantuan terhadap adanya penyimpangan atau tidak 

terpenuhinya kebutuhan dasar manusia baik bio-psikososio atau kultural 

maupun spiritual, mulai dari tingkat individu utuh, mencakup seluruh 

siklus kehidupan, sampai pada tingkat masyarakat, yang juga 

mencerminkan pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar pada tingkat 

sistem organ fungsional sampai molecular.  

2) Fungsi Dependent 

  Kegiatan ini dilakukan dan dilaksanakan oleh seorang perawat atas 

intruksi dari tim kesehatan lainnya (Dokter, Ahli Gizi, Radiologi dan 

lainnya). 

3) Fungsi Interdependent 

Fungsi ini berupa kerja tim yang sifatnya saling ketergantungan 

baik dalam keperawatan maupun kesehatan.  

(Mubarak, 2005) 

c. Peran Perawat 

Peran perawat terdiri dari: peran sebagai asuhahan keperawatan, advokat 

pasien (pembela), pendidik, coordinator, konsultan dan peneliti. 
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1) Peran Sebagai Asuhan Keperawatan 

Peran sebagi pemberi asuhan keperawatan ini dapat dilakukan 

perawat dengan mempertahankan keadaan kebutuhan dasar manusia yang 

dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan 

menggunakan proses keperawatan sehingga dapat ditemukan ditentukan 

diagnosis keperawatan agar bisa direncanakan dan dilaksanakann tindakan 

yang tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan manusia, kemudian dapat 

dievaluasi tingkat perkembangannya. 

2) Peran Sebagai Advokat 

Peran ini dilakukan perawat dalam membantu klien, keluarga 

dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan 

atau informasi lain khususnya dalam pengambilan persetujuan atas 

tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien, juga dapat berperan 

mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi hak atas 

pelayanan yang sebaik-baiknya, hak atas informasi tentang penyakitnya, 

hak atas privasi, hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak untuk 

menerima ganti rugi akibat kelalaian. 

3) Peran Sebagai Edukator 

Peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan 

tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit bahkan tindakan yang 

diberikan, sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan. 
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4) Peran Sebagai Koordinator 

Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan serta 

mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga pemberi 

pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan klien. 

5) Peran Sebagai Kolabolator 

Peran ini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan 

yang terdiri dari: dokter, fisioterapis, ahli gizi dan lain dengan berupaya 

mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi 

atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. 

6) Peran Sebagai Konsultan 

Peran ini mempunyai definisi sebagai tempat konsultasi terhadap 

masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini 

dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan 

pelayanan keperawatan yang diberikan. 

7) Peran Sebagai Pembaharu 

Peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan 

perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai 

dengan metode pemberian pelayanan keperawatan.  

(Mubarak, 2005) 

4. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil 

penggunaan panca indranya. Pengetahuan terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu, sebagian besar pengetahuan 
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merupakan hal yang sangat utuh terbentuknya tindakan seseorang karena dalam 

pengalaman dan penelitian ternyata sikap yang didasari oleh pengetahuan akan 

lebih langgeng daripada sikap yang tidak didasari oleh pengetahuan 

(Notoadmodjo, 2007).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah: 

a. Pendidikan 

Makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi 

sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya 

pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang 

terhadap nilai-nilai yang baru diperkenalkan. 

b. Pekerjaan  

Pekerjaan bukanlah sumber kesenangan, tetapi lebih banyak merupakan 

cara mencari nafkah yang membosankan, berulang dan banyak tantangan. 

c. Umur 

Umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang 

tahun. 

(Mubarak et al., 2006) 

5. Sikap 

Sikap adalah reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap stimulus atau obyek. Manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, 

tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap 

merupakan suatu tindakan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku 
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(Notoatmojo, 2007). Allport menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai 3 

komponen pokok yaitu: 

a. Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadapsuatu objek. 

b. Kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek. 

c. Kecenderunagn untuk bertindak. 

(Notoatmojo, 2007) 

Ketiga pengetahuan ini secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh, 

dalam penentuan sikap yang utuh ini pengetahuan berfikir, keyakinan dan emosi 

memegang peranan penting. Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap ini terdiri 

dari berbagai timgkatan yaitu: 

a. Menerima (Receiving) 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan mwemperhatikan 

stimulus yang diberikan (objek). 

b. Merespons (Responding) 

Memberikan jalaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap, karena dengan suatu 

usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, 

lepas pekerjaan itu benar atau salah berarti orang menerima ide tersebut. 

c. Menghargai (Valuing) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang 

lain terhadapsuatu masalah adalahsuatu indikasi sikap tingkat tiga. 
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d. Bertanggung jawab (Responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipilihnya dengan segala 

resiko merupakansikap yang paling tinggi. 

(Notoatmojo, 2007) 

6. Rumah Sakit 

Rumah Sakit adalah salah satu subsistem pelayanan kesehatan 

menyelenggarakan dua jenis pelayanan untuk masyarakat yaitu pelayanan 

kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan 

medik, rehabilitasi medik, dan pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut 

dilaksanakan melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan, dan unit rawat inap 

(Muninjaya, 2004). 

Indonesia mengenal 3 jenis rumah sakit sesuai dengan kepemilikannya, 

jenis pelayanan dan kelasnya. Berdasarkan kepemilikannya, dibedakan 3 macam 

rumah sakit yaitu rumah sakit pemerintah (rumah sakit pusat, rumah sakit 

provinsi, rumah sakit kabupaten), rumah sakit BUMN/ABRI dan rumah sakit 

swasta yang mengutamakan dana investasi dan sumber dalam negeri (PMDN) dan 

sumber luar negeri (PMA) (Muninjaya, 2004). Peran Rumah Sakit selain 

membantu dinas kesehatan kabupaten atau kerja dalam kegiatan dan masalah 

kesehatan masyarakat yang merupakan prioritas di wilayahnya. Rumah Sakit 

secara khusus bertanggung jawab terhadap manajemen pelayanan medik pada 

seluruh rujukan di wilayah kabupaten/ kota (Siregar, 2003). 
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E. Hipotesis 

1. Pengetahuan yang dimiliki oleh responden tentang periode puasa sebelum 

pembedahan mempengaruhi mereka dalam memberikan atau menghentikan 

pengobatan peroral 

2. Usia responden mempengaruhi tingkat pengetahuan atau pengambilan 

keputusan untuk memberikan atau menghentikan pengobatan peroral pada 

periode puasa sebelum pembedahan. 

3. Lama pengalaman kerja responden mempengaruhi tingkat pengetahuan atau 

pengambilan keputusan untuk memberikan atau menghentikan pengobatan 

peroral pada periode puasa sebelum pembedahan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




