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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perawat sebagai profesi dalam bidang kesehatan dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang professional dan berorientasi pada paradigma sehat 

sesuai dengan paradigma keperawatan yang dimiliki. 

Perawat memberikan pelayanan di rumah sakit 24 jam dalam sehari, 7 

hari dalam seminggu, serta mempunyai kontak yang konstan dengan pasien. Oleh 

karena iru, palayanan keperawatan di rumah sakit merupakan bagian dari integral 

dari pelayanan kesehatan yang mempunyai konstribusi yang sangat menentukan 

kualitas pelayanan rumah sakit. Sehingga setiap upaya untuk peningkatan 

pelayanan rumah sakit juga diikuti upaya peningkatan kualitas pelayanan 

keperawatan. 

Pelayanan keperawatan di rumah sakit bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar manusia, yang diberikan dalam bentuk asuhan keparawatan, 

dilakukan melalui proses pengkajian terhadap penyebab utama tidak terpenuhi 

kebutuhan dasar manusia, penentuan diagnosis keperawatan, perencanaan 

tindakan, pelaksanaan tindakan dan pengevaluasian. Seluruh proses diatas disebut 

proses keperawatan.1 

Saat ini banyak perawat yang tidak mengerti peraturan tentang praktik 

keperawatan serta batasan-batasan legal keperawatan. Ini dapat memicu terjadinya 

overlapping antara perawat dan dokter dalam praktik pelayanan kesehatan. 
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Praktik keperawatan yang aman mencakup pemahaman tentang batasan legal 

dimana perawat harus berfungsi. Seperti halnya dengan semua aspek keperawatan 

saat ini, pemahaman tentang implikasi hukum mendukung pikiran kritis pada 

bagian perawat. Perawat harus memahami hukum untuk melindungi dirinya dari 

pertanggungjawaban dan untuk melindungi hak-hak klien. Diharapkan perawat 

dapat memandang informasi yang mengikutinya sebagai dasar pemahaman apa 

yang diharapkan oleh masyarakat kita dari pemberi asuhan keperawatan 

professional.2 

Di sisi lain, semakin lama seorang perawat dalam mengabdi dan 

menjalankan profesinya diharapkan bisa semakin memahami tentang hukum 

keperawatan yang berlaku, agar dapat menjalankan profesi keperawatan dengan 

baik dan dapat mengabdikan diri secara benar kepada mesyarakat. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : “Adakah Hubungan Masa Kerja Perawat dengan 

Pengetahuan Peraturan Praktik Keperawatan Di Instalasi Rawat Inap Penyakit 

Dalam RSUP dr Kariadi Semarang?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan masa kerja perawat 

dengan pengetahuan peraturan praktik keperawatan di Instalasi Rawat Inap 

Penyakit Dalam RSUP dr Kariadi Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui lama kerja perawat di Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam 

RSUP dr Kariadi Semarang  

2. Menganalisa tingkat pengetahuan perawat tentang peraturan praktik 

keperawatan. 

3. Memberikan informasi yang aktual tentang peraturan praktik 

keperawatan yang berlaku kepada tenaga perawat 

 

1.3.3 Manfaat Penelitian 

a. Menjadi bahan informasi agar dapat melaksanakan asuhan keperawatan 

dangan baik.  

b. Memberi masukan untuk upaya peningkatan pelayanan praktik 

keperawatan 

c. Memberi landasan untuk penelitian selanjutnya. 
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1.3.4 Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan pengetahuan tenaga 

kesehatan terutama perawat. Penelitian yang telah dilakukan di antaranya adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1. Beberapa penelitian terdahulu 

No Judul/Peneliti/Lokasi Tahun Desain Hasil 

1 Hubungan antara masa 

kerja dokter dengan 

kelengkapan penngisian 

data rekam medis oleh 

dokter yang bertugas di 

puskesmas kecamatan 

karawang barat 

kabupaten karawang 

periode 1-31 oktober 

2011. 

2011 Cross 

Sectional 

Terdapat hubungan 

antara lama kerja 

dokter terhadap 

kelengkapan pengisian 

rekam medis 

2 Hubungan Pengetahuan 

Perawat Tentang Rekam 

Medis Dengan 

Kelengkapan Pengisian 

Catatan Keperawatan Di 

Bangsal Penyakit Dalam 

RSUP Dr. Kariadi 

Semarang Periode 1 – 31 

Januari 2012 

2012 Cross 

Sectional 

Ada hubungan faktor 

pengetahuan perawat 

tentang rekam medis 

terhadap kelengkapan 

pengisian catatan 

kepewarawatan 

 

Penelitian ini belum pernah dilakukan tentang masa kerja perawat yang 

dihubungkan dengan pengetahuan peraturan praktik keperawatan, oleh karena itu 
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penulis ingin melakukan penelitian tentang hubungan masa kerja perawat dengan 

pengetahuan peraturan praktik keperawatan di RSUP dr. Kariadi Semarang.  

 


