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ABSTRAK 
Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan unit krusial yang berfungsi sebagai pintu utama dalam 

penanganan kasus kegawatdaruratan. Pada Istalasi gawat darurat Length of stay (LOS) pasien 

admission merupakan indikator pengukuran terhadap proses pelayanan dan penanda kepadatan 

pasien.Tujuan Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Length of Stay (LOS) 

pasien di IGD RSU. Wisata UIT Makassar.Metode Penelitian ini merupakakan penelitian 

Kuantitatif dengan desain penelitian survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi 

penelitian ini adalah pasien yang masuk IGD RSU. Wisata UIT Makassar. Hasil penelitian 

Berdasarkan hasil uji statistik data dengan menggunakan Chi-Square  di dapatkan hasil bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara waktu pemeriksaan laboratorium dengan LOS pasien di 

IGD dengan expected count <5 dimana  p = 0,019 atau p < α (0,05), waktu review/konsultasi 

dengan LOS pasien  di IGD dimana p=0,027 atau p < α (0,05), dan waktu transfer pasien IGD  

dimana  p=0,005 atau p < α (0,05). Kesimpulan terdapat tiga faktor yang berhubungan dengan 

LOS pasien di IGD RSU. Wisata UIT Makassar yaitu faktor lama pemeriksaan laboratorium, lama 

waktu review/konsultasi, dan lama waktu transfer pasien ke ruangan tindakan selanjutnya. 

Diharapkan RSU. Wisata UIT Makassar terus mengontrol performa pelayanan pada tiga jenis 

layanan tersebut agar tidak melebihi standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.   

Kata Kunci : IGD, Length of Stay,  

Kepustakaan : 25 (2011-2019) 

ABSTRACT 

Emergency room (ER) is a crucial unit that respons to the emergency situations. The Lenght of 

stay (LOS) of the patients in the emergency room is an indicator of the service proses and the 

pasients’ crowd. Objectives: To find out the factors related to the Length of Stay (LOS) of the 

patients at ER of RSU. Wisata UIT of  Makassar. Research methods this is a quantitative research 

thatemploys the analytical survey and the approach of cross sectional study. Thepopulation is all 

the patients who presented at the ER of RSU. Wisata UIT of  Makassar. Results based on the data 

statistical test, Chi-Square test obtained the significant correlations of  the laboratory test time and 

the patients’ LOS at the ER and expected count <5 where p = 0.019 or p <α (0.05), review time/ 

consultation with the patients LOS at ER  where p = 0.027 or p <α (0.05), and  transfer  time the 

patients at ER IGD  where p = 0.005 or p <α (0.05). Conclusion,  there are three factors related the 

patients’ LOS at the ER of RSU . Wisata UIT of Makassar,  they are laboratory test time, 

review/consultation time, and the  transfer time to another department. RSU. Wisata UIT of 

Makassar is expected to maintain the service performance of the three services in order  to meet 

the standard of procedure at the hospital. 
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PENDAHULUAN 

Instalasi gawat darurat (IGD) 

merupakan unit krusial dari suatu 

rumah sakit yang berfungsi sebagai 

pintu utama dalam penanganan kasus 

kegawatdaruratan. Kondisi gawat 

darurat merupakan keadaan klinis 

yang membutuhkan tindakan medis 

segera untuk penyelamataan nyawa 

serta pencegahan kecacatan lebih 

lanjut (Permenkes RI No.47 Tahun 

2018). 

Pada instalasi gawat darurat untuk 

menilai tingkat LOS terkait dengan 

pelayanan maka dipakai standard 

Length Of Stay (LOS, selain itu  

digunakan untuk melihat tingkat 

kepadatan dan kinerja klinis. Length 

Of Stay (LOS) merupakan suatu 

rentang waktu kedatangan pasien yang 

gawat darurat  di ukur mulai dari 

pasien datang sampai di transfer atau 

di pindahkan ke unit lain. Length Of 

Stay (LOS) juga tidak hanya untuk 

melihat lama hari perawatan pada 

pasien diruang rawat inap namun juga 

di Instalasi  Gawat Darurat (IGD) 

suatu rumah sakit. Ardiyani, (2015). 

LOS yang memanjang berhubungan 

erat dengan kualitas triage dan kinerja 

pelayanan keperawatan di IGD (Pitang, 

Widjayanto, & Ningsih, 2016). 

Length of stay (LOS) yang memanjang 

merupakan permasalahan global yang 

dialami rumah sakit di belahan dunia 

saat ini. Pada tahun 2010, Pemerintah 

Australia memperkenalkan National 

Emergency Access Target (NEAT), 

yang mensyaratkan bahwa sebagian 

pasien yang datang ke ruang gawat 

harus dipindahkan keruang perawatan 

lainnya dalam waktu 4 jam. Pada 

tahun 2015, 90% dari semua pasien 

yang datang ke ruang gawat darurat 

telah dipindahkan keruang perawatan 

dalam waktu 4 jam untuk memenuhi 

program tersebut (Australian 

Government Department of Health 

and Ageing, 2011). 

Di Indonesia standar pelayanan IGD 

diatur dalam Kepmenkes No. 856 

tahun 2009 tentang standar pelayanan 

minimal bahwa pelayanan IGD 

dilakukan  selama 24 jam penuh, 7 

hari terhadap kasus gawat durat, 

resusitasi dan stabilisasi (life saving). 

Pada kondisi kepadatan pasien  

manajemen IGD dapat menerapkan 

lama rawat  di IGD < 6-8 jam (Depkes, 

2011). 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. 

Desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah survey 

analitik dengan pendekatan cross 

sectional study yang merupakan 

rancangan peneliti yang 

melakukanpengukuran atau observasi 



pada saat bersamaan, Notoatmodjo, 

(2014).  

Populasi penelitian ini adalah semua 

pasien yang masuk ke IGD RSU. 

Wisata UIT Makassar, adapun jumlah 

populasi yang mengalami LOS > 6-8 

jam sebanyak 51 orang. Adapun 

kriteria sampel adalah yang termasuk 

dalam kriteria inklusi dan esklusi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Karakteristik Responden 

Tabel 5.1  Tabel  frekuensi  responden  

berdasarkan  Umur  di  RSU.  Wisata UIT    

Makassar  

Umur Frekuensi 

(n=45) 

Persentase 

(%) 

Anak 26 57.8 

Dewasa 19 42.2 

Total  45 100% 
Sumber : Data primer Desember 2019 Januari 2020 

Berdasarkan tabel 5.1 diatas di peroleh 

karakteristik umur yang terbanyak 

yaitu anak sebanyak 26 orang (57,8%) 

dan yang memiliki distribusi rendah 

yaitu dewasa sebanyak 19 orang 

(42,2%). 

Tabel 5.2  Tabel  frekuensi  responden  berdasarkan  

jenis  kelamin  di  RSU.  Wisata  UIT   Makassar  

Jenis Kelamin Frekuensi 

(n=45) 

Persentase 

(%) 

Laki-laki 22 48.9 

Perempuan 23 51.1 

Total  45 100% 

Sumber : Data primer Desember 2019-Januari 2020 

Berdasarkan tabel 5.2 diatas di peroleh 

data dari responden jenis kelamin yang 

memiliki distribusi tertinggi yaitu 

perempuan sebanyak 23 orang (51,1%)  

dan untuk laki-laki sebanyak 22 orang 

(48,9%). 

Tabel 5.3  Tabel frekuensi responden berdasarkan 

Pendidikan di RSU. Wisata UIT   Makassar  

Status 

Pendidikan 

Frekuensi 

(n=45) 

Persentase 

(%) 

Pra Sekolah 14 31.1 

SD 

SMP 

PT 

21 

1 

9 

46.7 

2.2 

20.2 

Total  45 100% 

Sumber : Data primer Desember 2019-Januari 2020 

Berdasarkan tabel 5.3 diatas di peroleh 

data dari responden berdasarkan status 

pendidikan yang memiliki distribusi 

tertinggi yaitu SD sebanyak 21 orang 

(46.7%), Pra sekolah sebanyak 14 

orang (31.1%), PT sebanyak 9 orang 

(20.2%) dan SMP 1 orang (2.2%) 

Tabel 5.4  Tabel frekuensi responden berdasarkan 

Pekerjaan di RSU. Wisata UIT     Makassar  

Pekerjaan Frekuensi 

(n=45) 

Persentase 

(%) 

Tidak ada 17 37.8 

Pelajar 

IRT 

Karyawan 

Petani 

11 

10 

4 

3 

24.4 

22.2 

8.9 

6.7 

Total 45 100% 

Sumber : Data primer Desember 2019-Januari 2020 

Berdasarkan tabel 5.4 diatas di peroleh 

data dari responden berdasarkan 

pekerjaan yang memiliki distribusi 

tertinggi yang tidak bekerja sebanyak 

17 orang (37.8%), pelajar sebanyak 11 

orang (24.4%), IRT sebanyak 10 orang 

(22.2%), karyawan sebanyak 4 orang 



(8.9%) dan petani sebanyak 3 orang 

(6.7%). 

Tabel 5.5  Tabel frekuensi responden 

berdasarkanStatus Pernikahan  di RSU. Wisata UIT    

Makassar  

Status 

Pernikahan 

Frekuensi 

(n=45) 

Persentase 

(%) 

Belum 

Menikah 

31 68.9 

Menikah 14 31.1 

Total  45 100% 

Sumber : Data primer Desember 2019-Januari 2020 

Berdasarkan tabel 5.5 diatas di peroleh 

data dari responden yang memiliki 

distribusi tertinggi yaitu yang belum 

menikah sebanyak 31 orang (68.9%) 

dan status menikah sebanyak 14 orang 

(31.1%). 

Tabel 5.6  Tabel  frekuensi  responden  berdasarkan  

Triage  Level  di  RSU.  Wisata  UIT  Makassar  

Triage Frekuensi 

(n=45) 

Persentase 

(%) 

Merah 12 26.7 

Kuning 33 73.3 

Total  45 100% 

          Sumber : Data primer Desember 2019-Januari 2020 

  

Berdasarkan tabel 5.6 diatas di peroleh 

data triage level tertinggi adalah 

kuning sebanyak 33 orang (73.3%) 

dan yang distribusi rendah yaitu 

merah sebanyak 12 orang (26.7%). 

Tabel 5.7 Tabel frekuensi responden berdasarkan 

Jenis Kasus di RSU. Wisata UIT   Makassar  

Jenis Kasus Frekuensi 

(n=45) 

Persentase 

(%) 

Medik 36 80 

Bedah 9 20 

Total  45 100% 

          Sumber : Data primer Desember 2019-Januari 2020 

Berdasarkan tabel 5.7 diatas di peroleh 

data jenis kasus karakteristik tertinggi 

adalah kasus medik sebanyak 36 

orang (80%) dan yang distribusi 

rendah yaitu kasus bedah sebanyak 9 

orang (20%). 

Tabel 5.8  Tabel  frekuensi  responden  

berdasarkan  Waktu  Masuk  di  RSU.  Wisata  UIT    

Makassar  

Waktu Masuk Frekuensi 

(n=45) 

Persentase 

(%) 

Pagi 12 26,7 

Siang 

Malam 

14 

19 

31,1 

42,2 

Total  45 100% 

           Sumber : Data primer Desember 2019-Januari 2020 

Berdasarkan tabel 5.8 diatas di peroleh 

data waktu tiba karakteristik tertinggi 

yaitu malam sebanyak 19 orang 

(42.2%), siang sebanyak 14 orang 

(31.1%) dan yang terendah  yaitu 

malam sebanyak 12 orang (26.7%). 

Analisa Univariat 

Tabel 5.9  Tabel frekuensi responden berdasarkan 

waktu pemeriksaan laboratorium di  RSU. Wisata 

UIT   Makassar  

Pemeriksaan 

Laboratorium 

Frekuensi 

(n=45) 

Persentase 

(%) 

Cepat 19 42,2 

Lama 26 57,8 

Total  45 100% 

           Sumber : Data primer Desember 2019-Januari 2020 

Berdasarkan tabel 5.9 diatas dapat 

diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan waktu 

pemeriksaan laboratorium  yang  lama 



sebanyak 26 orang (57.8%), dan yang 

cepat sebanyak 19 orang (42.2%). 

Tabel 5.10  Tabel  frekuensi  responden  

berdasarkan  waktu  review dan  konsultasi di RSU.  

Wisata UIT  Makassar  

Review dan 

Konsultasi 

Frekuensi 

(n=45) 

Persentase 

(%) 

Cepat 25 55.6 

Lama 20 44.4 

Total  45 100% 

           Sumber : Data primer Desember 2019-Januari 2020 

  

Berdasarkan tabel 5.10 diatas dapat 

diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan waktu review 

dan konsultasi yang berdistribusi lama 

sebanyak 25 orang (55.6%), dan yang 

cepat sebanyak 20 orang (44.4%). 

Tabel 5.11 Tabel  frekuensi  responden  

berdasarkan  waktu  transfer  di  RSU.  Wisata  

UIT   Makassar  

Transfer Frekuensi 

(n=45) 

Persentase 

(%) 

Cepat 23 51.1 

Lama 22 48.9 

Total  45 100% 

         Sumber : Data primer Desember 2019-Januari 2020 

Berdasarkan tabel 5.11 diatas dapat 

diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan waktu transfer 

yang kategori lama sebanyak 23 orang 

(51.1%), dan kategori cepat sebanyak 

22 orang (48.9%). 

Tabel 5.12  Tabel frekuensi responden berdasarkan 

Length of Stay (LOS) di RSU. Wisata UIT    

Makassar  

 

Transfer Frekuensi 

(n=45) 

Persentase 

(%) 

Cepat 24 53.3 

Lama 21 46.7 

Total  45 100% 

          Sumber : Data primer Desember 2019-Januari 2020 

Berdasarkan tabel 5.12 diatas dapat 

diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan Length of Stay 

(LOS) kategori lama sebanyak 24 

orang (53.3%), dan kategori cepat 

sebanyak 21 orang (46.7%). 

Analisa Bivariat 

Tabel 5.13  Hubungan  waktu  pemeriksaan 

laboratorium  dengan  LOS  di  RSU. Wisata UIT       

Makassar 

Pemeriksaan 

Lab. 

Length Of Stay (LOS)   
 

     Cepat 
     

Lama 
      Total p 

n % n % n % 

Cepat 14 31.1 5 111.1 19 42.2 

0.019 

Lama 10 22.2 16 35.6 26 57.8 

Total 24 53.3 
2

1 
46.7 45 100 

 

         Sumber : Data primer Desember 2019-Januari 2020 

Berdasarkan tabel 5.13 di atas 

diperoleh data dari 45 responden yang 

memiliki waktu pemeriksaan 

laboratorium cepat dengan LOS cepat 

sebanyak 14 orang (31.1%) dan 

responden yang memiliki waktu 

pemeriksaan laboratorium cepat 

dengan LOS lama sebanyak 5 orang 

(11.1%), sedangkan responden dengan 

waktu pemeriksaan laboratorium yang 

lama dengan LOS cepat sebanyak 10 

orang (22.2%) dan responden dengan 



waktu pemeriksaan laboratorium lama 

dengan LOS lama sebanyak 16 orang 

(35.6%). Berdasarkan hasil analisa 

data, diperoleh 0 cell mempunyai 

expected count <5 hasil ini memenuhi 

syarat untuk menggunakan uji chi-

square, dengan nilai p=0,019 lebih 

kecil dari nilai α (0,05). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan antara waktu 

pemeriksaan laboratorium dengan 

Length of Stay (LOS) pasien. 

Tabel 5.14  Hubungan  waktu  review  dan  

konsultasi   dengan  LOS  di  RSU.  Wisata  UIT   

Makassar 

Review 

dan 

Konsulta

si 

Length Of 

Stay(LOS) 
  

 

Cepat Lama Total p 

n % n % n % 

Cepat 
1

7 
37.8 8 17.8 25 

55.

6 
0.027 

Lama 7 15.6 13 
28.

9 
20 

44.

4 

Total 
2

4 
53.3 

2

1 
46.7 45 100 

 

          Sumber : Data primer Desember 2019-Januari 2020 

Berdasarkan tabel 5.14 di atas 

diperoleh data dari 45 responden yang 

memiliki waktu review dan konsultasi 

cepat dengan LOS cepat sebanyak 17 

orang (37.8%) dan responden yang 

memiliki waktu review dan konsultasi 

cepat dengan LOS lama sebanyak 8 

orang (17.8%), sedangkan responden 

dengan waktu review dan konsultasi 

yang lama dengan LOS cepat 

sebanyak 7 orang (15.6%) dan 

responden dengan waktu review dan 

konsultasi yang lama dengan LOS 

lama sebanyak 13 orang (28.9%). 

Berdasarkan hasil analisa data, 

diperoleh 0 cell mempunyai expected 

count <5 hasil ini memenuhi syarat 

untuk menggunakan uji chi-square, 

dengan nilai p=0,027 lebih kecil dari 

nilai α (0,05). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara waktu review dan konsultasi 

dengan Length of Stay (LOS) pasien. 

Tabel 5.15  Hubungan  waktu  transfer  dengan 

LOS  di  RSU.  Wisata  UIT      Makassar 

Transfer 

Pasien 

Length Of Stay(LOS)   
 

Cepat Lama Total p 

N % n % n % 

Cepat 17 37.8 6 13.3 23 51.1 

0.005 

Lama 7 15.6 15 33.3 22 48.9 

Total 24 53.3 21 46.7 45 100 
 

          Sumber : Data primer Desember 2019-Januari 2020 

Berdasarkan tabel 5.15 di atas 

diperoleh data dari 45 responden yang 

memiliki waktu transfer pasien cepat 

dengan LOS cepat sebanyak 17 orang 

(37.8%) dan responden yang memiliki 

waktu transfer pasien cepat dengan 

LOS lama sebanyak 6 orang (13.3%), 

sedangkan responden dengan waktu 

transfer pasien yang lama dengan LOS 

cepat sebanyak 7 orang (15.6%) dan 

responden dengan waktu transfer 

pasien lama dengan LOS lama 

sebanyak 15 orang (33.3%). 



Berdasarkan hasil analisa data, 

diperoleh 0 cell mempunyai expected 

count <5 hasil ini memenuhi syarat 

untuk menggunakan uji chi-square, 

dengan nilai p=0,005 lebih kecil dari 

nilai α (0,05). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara waktu transfer pasien dengan 

Length of Stay (LOS) pasien. 

Menurut Howanitz (2005) dalam Sari 

R. (2015) menjelaskan bahwa terdapat 

tiga fase kritis dalam tahapan 

pemeriksaan laboratorium yaitu, fase 

preanalitik, analitik dan fase post 

analitik. Yang termasuk dalam ke-3 

fase tersebut adalah identifikasi pasien 

dan sampel pemeriksaan, 

pengumpulan dan transpor spesimen, 

kualitas analisa, dan interpretasi hasil 

yang akurat ( Plebani, 2009). Hal ini 

sejalan dengan Truchaud et al,(1997) 

dalam Sari R. (2015) Yang paling 

umum dipakai adalah klasifikasi TAT 

dibagi dalam tiga fase, yaitu pre-

analitik ( sejak permintaan 

pemeriksaan sampai persiapan),fase 

analitik (analisis), dan post-analitik 

(pelaporan hasil sampai tindak lanjut 

pengobatan). Turn Around time adalah 

salah satu parameter yang sering 

digunakan untuk menilai kinerja 

laboratorium, terutama untuk 

pelayanan di IGD. (College of 

American Pathologist Conference 

XXIV, 1995).  

Menurut Romiko, (2018) hasil analisa 

hubungan lama pemeriksaan 

laboratorium dengan LOS pasien 

menunjukkan bahwa antara lama 

pemeriksaan laboratorium dengan 

LOS terdapat korelasi yang kuat 

dengan arah korelasi positif. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Bukhari.,(2014) yang 

mengatakan bahwa alasan 

memanjangnya LOS di IGD adalah 

pemeriksaan laboratorium. 

Dari hasil diatas, peneliti berpendapat 

bahwa cepat lambatnya hasil 

laboratorium dipengaruhi oleh jumlah 

pemeriksaan laboratorium dalam satu 

shift kerja. Terjadinya penumpukan 

permintaan pemeriksaan laboratorium 

ini yaitu pada shift pagi, dimana 

pasien rawat inap, pasien poli rawat 

jalan dan pasien IGD sama-sama 

memeriksakan laboratorium sehingga 

terjadi penumpukan yang berakibat 

lamanya hasil laboratorium tersebut 

keluar. Inilah yang dapat berdampak 

pada LOS pasien yang meningkat. 

Sehingga dalam penerapannya 

diperlukan monitoring kecepatan 

pemeriksaan laboratorium demi 

menjaga kualitas pelayanan di IGD. 

Dengan cepatnya pelayanan 



laboratorium, maka penentuan 

diagnosa pasien pun menjadi cepat. 

Konsultasi sebagai salah satu 

parameter pengambilan keputusan 

disposisi pasien yang dirawat di IGD. 

Delay konsultasi berhubungan dengan 

LOS yang memanjang di IGD (Brick 

et al,2014). Dengan konsistenya 

kecepatan dokter jaga IGD dalam 

pelaporan pasien, baik yang rawat 

inap maupun rawat jalan maka ini bisa 

menjadi faktor LOS yang tidak 

memanjang. Penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian Fatimah & 

Wihastuti, (2015) dimana kecepatan 

review dan konsultasi dengan LOS 

pasien admission bermakna secara 

statistik. 

Dari hasil penelitian tersebut peneliti 

berasumsi bahwa waktu review dan 

konsultasi spesialis ini menjadi hal 

yang penting, mengingat perlunya 

dokter spesialis penanggung jawab 

pasien untuk pengambilan keputusan 

rawat maupun tidaknya pasien. 

Adanya hubungan yang signifikan 

kemungkinan karena jumlah dokter 

spesialis dengan sub-sub dokter 

spesialis yang masih kurang sehingga 

proses konsultasi yang dilakukan oleh 

dokter jaga dengan konsultan spesialis 

melalui telpon atau on call. Proses ini 

kadang delay karena dokter spesialis 

tersebut masih melakukan visite di 

ruang perawatan dan alasan lain yang 

tidak di identifikasi peneliti. Dari hasil 

pengamatan peneliti tidak menemukan 

ada standard khusus dalam proses 

review dan konsultasi ini sehingga 

waktu pasien berada di IGD sangat 

bervariasi antar pasien. 

Menurut Singer et al., (2011) 

meyatakan bahwa  boarding  

merupakan kondisi dimana pasien  

memiliki LOS di IGD lebih dari 2 jam 

setelah pasien dinyatakan rawat inap 

atau  pasien yang tidak mendapat 

akses untuk mendapatkan tempat tidur 

yang sesuai dengan batas waktu yang 

wajar, yakni tidak lebih dari 8 jam 

setelah diputuskan untuk rawat inap. 

Hal tersebut sependapat dengan 

Richardson, (2009) dalam 

Nurmansyah, (2014) mengatakan 

bahwa salah satu faktor yang dapat 

menyebabkan LOS adalah tertahannya 

pasien untuk mendapatkan ruang 

rawat inap akibat terbatasnya 

persediaan beds. Pendapat ini juga 

mendukung penelitian Foster, stiell 

dan Wells dalam Faul, Reddy dan 

deFlitch, (2010).  

Hal tersebut sama dengan hasil 

penelitian Wuhastuti dan Fatimah, 

(2015) hasil yang didapatkan ada 

hubungan yang signifikan secara 

statistik antara faktor kecepatan 

transfer pasien ke ruangan dengan 



LOS pasien, artinya semakin lama 

waktu transfer pasien ke ruangan 

semakin memanjang LOS pasien yang 

dirawat di IGD. Hal ini juga sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mc Carty et al.,(2009) yang 

menyatakan bahwa faktor penting 

yang berhubungan dengan LOS pasien 

admission adalah kesiapan proses 

transfer pasien ke ruangan untuk 

tindakan perfusi atau terapi lainnya. 

Dengan demikian peneliti berpendapat 

bahwa dari data hasil penelitian 

didapatkan LOS pasien yang 

memanjang di IGD karena pasien 

yang harusnya masuk rawat inap 

namun masih tertahan di IGD karena 

keterbatasan tempat tidur/ruang rawat. 

Jika pasien harus dipindahkan namun 

fasilitas tempat tidur terbatas di ruang 

rawat inap maka terjadi penumpukan 

pasien di IGD. hal ini juga 

kemungkinan disebabkan karena 

kurangnya tenaga atau staff dalam tiap 

shift dan kurangnya fasilitas yang di 

butuhkan nantinya di ruang perawatn 

atau di ruang tindakan lainnya. 

PEMBAHASAN 

Leng of stay (LOS) merupakan 

lamanya pasien di rawat mulai 

kedatangan sampai dipindahkan ke 

ruang atau unit lain, sebagai indikator 

pengukuran terhadap proses pelayanan 

dan penanda kepadatan pasien. 

Waktu pemeriksaan laboratorium 

berpengaruh terhadap LOS, dimana 

semakin lama waktu pemeriksaan 

laboratorium  untuk membantu 

menegakkan diagnose pasien maka 

waktu pasien yang akan dipindahkan 

ke ruang rawat inap juga akan semkin 

lama (Deviantony, Ahsan & Setyoadi, 

2017). 

Penelitian lain menemukan hasil 

analisis bivariat menunjukkan tidak 

adanya hubungan yang bermakna 

secara statistik anatara kecepatan 

pemeriksaan laboratorium dengan 

LOS patient admission. Namun hasil 

ini berbeda dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Jalili et al., 

(2012) mengatakan bahwa 

pemeriksaan haemoglobin, 

protrombin time  dan potassium 

didapatkan ada hubungan yang positif 

antara Turn Around Time (TAT) 

dengan LOS pasien di IGD dengan 

median TAT 170 menit menjadi 132 

menit pada hemoglobin test, 225 menit 

menjadi 172 menit pada potassium 

test dan 195,5 menit  menjadi 128 

menit pada protrombin time test.  

Perbedaan hasil ini kemungkinan 

karena jenis pemeriksaan 

laboratorium rutin sudah dilakukan 

secara  automatic digital namun 

keseluruhan proses analisisis dan 

pembacaan hasil dilakukan di pusat 



laboratorium rumah sakit kecuali 

proses pengambilan sampel darah 

dilakukan oleh perawat IGD. 

Waktu review/konsultasi juga sangat 

berpengaruh terhadap LOS, 

berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya (Fatimah, Wihastuti & 

Ningsih., 2015) menemukan hasil 

terhadap review/konsultasi terhadap 

spesialis menunjukan rata-rata waktu 

konsultasi spesialis yang paling cepat 

yakni 4,00 menit dan paling lama  

1140 menit. Hasil uji terhadap 

kecepatan konsultasi dengan LOS 

patient admission bermakna secara 

statististik. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Brick et al., 

(2014) menyebutkan delay konsultasi 

berhubungan dengan  LOS yang 

memanjang di IGD. Hasil yang 

didapatkan dari 1180 pasien yang 

berkunjung, 170 (20%) pasien 

mengalami delay konsultasi. Alasan 

utama delay  adalah “ busy service” 

sebanyak 47 pasien (27,6%), 92 orang 

membutuhkan konsultasi tambahan 

dan 13 (14%) pasien mengalami delay 

pada proses konsultasi. Umumnya 

pasien yang mengalami delay 

konsultasi karena kondisi sakit yang 

berat sehingga membutuhkan 

pemeriksaan yang banyak dan 

multiple konsultasi. Sedangkan 

median LOS memanjang pada pasien 

yang dirawat daripada yang 

dipulangkan (14,4 jam vs 9,5 jam) 

artinya ada hubungan yang signifikan 

antara delay konsultasi dengan 

peningkatan LOS di IGD  (Ningsih, 

Wihastuti & Fatimah, 2015) 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan 

diatas maka dapat dirumuskan hasil 

penelitian yang dilakukan di RSU. 

Wisata UIT Makassar tentang faktor 

yang berhubungan dengan Length of 

Stay pasien di IGD sebagai berikut : 

1. Waktu pemeriksaan laboratorium 

IGD RSU. Wisata UIT Makassar 

sebagian besar menghabiskan 

waktu yang lama yaitu sebanyak 

26 orang (67.8%) sehingga 

mempengaruhi LOS yang 

memanjang. 

2. Waktu review dan konsultasi di 

IGD RSU. Wisata UIT Makassar 

berpengaruh signifikan terhadap 

LOS pasien. 

3. Adanya hubungan yang signifikan 

antara waktu transfer pasien ke 

ruang rawat inap/tindakan khusus 

dengan LOS pasien di IGD. 

Faktor utama yang 

mempengaruhinya adalah 

terbatasnya tempat tidur rawat 

inap ataupun alat bantu untuk 

tindakan khusus yang akan 

dilakukan. 



Saran 

1. Bagi Tempat Penelitian 

a. Perlu untuk menetapkan target 

waktu pemeriksaan 

laboratorium khususnya di 

IGD untuk mencapai target 

LOS yang diinginkan. 

b. Perlu adanya penyederhanaan 

dan standarisasi dalam 

review/konsultasi untuk 

mengurangi variasi, 

mengeliminasi duplikasi 

proses, mengurangi masa 

tunggu yang tidak produktif 

dan mengurangi tindakan-

tindakan atau evaluasi 

mendalam yang bisa dilakukan 

di unit rawat inap untuk tidak 

dilakukan di IGD. 

c. Perlu adanya ruang transit satu 

atap yang diperuntukkan untuk 

pasien- pasien yang masih 

memerlukan tindakan lebih 

lanjut sebelum dikirim ke unit 

rawat inap/tindakan khusus 

d. Perlu adanya time keeper dan 

peningkatan managemen 

informasi pasien sehingga 

pencatatan perjalanan pasien di 

IGD bisa lebih akurat dan 

akuntabel. 

2. Bagi Profesi Perawat 

Perawat sebaiknya mengetahui 

faktor yang berhubungan dengan 

Length of Stay pasien di IGD 

sehingga dapat meminimalisir 

LOS yang berkepanjangan di IGD 

3. Untuk Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini bisa dikembangkan 

lebih lanjut dengan jumlah sampel 

yang lebih besar dan waktu yang 

lebih lama serta mengeksplore 

lebih detail sub-variabel dalam 

penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Ardiyani, V. M., W, M. T. A. and 

Rinik Eko K (2015) ‗Analisis 

Peran Perawat Triage 

Terhadap Waiting Time Dan 

Length Of Stay Pada Ruang 

Triage Di Instalasi Gawat 

Darurat Rumah Sakit Dr 

Saiful Anwar Malang‘, 3(1), 

pp. 39–50 

Bukhari, H. et al. (2014) ‗Analysis of 

Waiting Time in Emergency 

Department of Al-Noor 

Specialist Hospital , Makkah , 

Saudi Arabia‘, Open Journal 

of Emergency Medicine, 

(December), pp. 67–73. 

Cameron, P. A. et al. (2014) ‗Triaging 

the right patient to the right 

place in the shortest time‘, 

British Journal of Anaesthesia, 



113(2), pp. 226–233. doi: 

10.1093/bja/aeu231. 

Canadian Institute for Health Information 

(2012) ‗ED Wait Time Indicators 

Calculation Toolkit‘.Available at: 

https://www.cihi.ca/en/enacrs_e

d_wait_time_toolkit_en.pdf. 

Data Rekam Medis RSU. Wisata UIT 

Makassar  

Fouk, MF dkk (2015). Analisa Faktor 

Penyebab Keterlambatan 

Tindakan dengan Length of Stay 

Patients Admission di IGD RSUD 

Prof. dr. W.Z. Johannes Kupang. 

Hillerrs Maumere Dengan Pelaksanaan 

Triage Sebagai Variabel 

Moderasi‘, Jurnal Ilmu 

Keperawatan, 4(2), pp. 240–255. 

Available at: 

http://jik.ub.ac.id/index.php/jik/a

rticle/view/112. 

Ismail A, 2017. “Analysis factor affecting 

length of stay patients in 

emergency department using 

approach time frame guide 

emergency model of care” 

Diaksesdarihttps:/skripsi-i-

1.pdf.padatanggal 5 Januari 2018. 

Junjungsari F.S, Arso S.P, Fatmasari 

E.Y, 2019 ‘’Analisa  Waktu 

Tunggu  Pada Pelayanan Unit 

Laboratorium. 

Kementerian Kesehatan RI (2009) 

‗Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 856 / 

Menkes / Sk / Ix / 2009 Tentang 

Standar Instalasi Gawat Darurat 

( IGD ) Rumah Sakit‘.  

Lapic, I and Rogic D. 1015. 

Laboratory Utilization in the 

Emergency Departement”. 

Li L, Georgiou A, Vecellio E, et 

al.2015 (Hanggara S. D, 2017) 

The Effect Of Laboratory 

Testing on Emergency 

Departement Length Of Stay ; 

A Multihospital Longitudinal 

Study Applying a Cross-

classified Random-efect 

Modeling Approach. 

Maghfiroh S., Priyanti, (2018) 

Hubungan Waktu Tunggu dan 

Length of Stay (Los) Dengan 

Kepuasan Pasien di Instalasi 

Gawat Darurat RSUD 

Jombang. http://journal.um-

surabaya.ac.id/index.php/JKM. 

Marti, E. (2016) ‗Validitas Triase 

Dilihat Dari Hubungan Level 

Triase Terhadap Length Of 

Stay Pasien Di IGD‘, The 

http://www.cihi.ca/en/enacrs_ed_wait_time_toolkit_en.pdf
http://www.cihi.ca/en/enacrs_ed_wait_time_toolkit_en.pdf
http://www.cihi.ca/en/enacrs_ed_wait_time_toolkit_en.pdf
http://jik.ub.ac.id/index.php/jik/article/view/112
http://jik.ub.ac.id/index.php/jik/article/view/112
http://jik.ub.ac.id/index.php/jik/article/view/112
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM


Indonesian Journal Of Health 

Science, 7(1), pp. 99–104. 

Nurmansyah, E. et al. (2014) ‗Tingkat 

Ketergantungan dan Lama 

Perawatan Pasien Rawat 

Observasi di The Level of 

Dependency and Length of 

Care during The Observation 

period in Emergency Room‘, 2, 

pp. 191–201. 

Nursalam. (2017). Konsep dan 

penerapan metodologi 

penelitian ilmu keperawatan. 

Jakarta: Salemba Medika. 

Pedoman Skripsi Stikes Panakkukang 

Makassar (2018/2019 

Permenkes RI No.47 Tahun 2018 

Tentang Pelayanan 

Kegawatdaruratan. 

Pitang, Y., Widjajanto, E. and Ningsih, 

D. (2016) ‗Giver Terhadap 

Length of Stay (Los) Di Igd 

Rsud Dr. Tc Hillerrs Maumere 

Dengan Pelaksanaan Triage 

Sebagai Variabel Moderasi‘, 

Jurnal Ilmu Keperawatan, 4(2), 

pp. 240–255. Available at: 

http://jik.ub.ac.id/index.php/jik

/article/view/112. 

Putri, A. and Dewi, K. (2009) ‗Length 

Of Stay Pasien Prioritas 2 

Medikal Instalasi Gawat 

Darurat Rsup Dr . Mohammad 

Hoesin Palembang‘, 205(856). 

Richardson, D. B. (2009) ‗Increase in 

patient mortality at 10 days 

associated with emergency 

department overcrowding‘, 

Medical Journal of Australia, 

184(5), pp. 213–216. 

Romiko, (2018) Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan lama waktu 

tunggu pasien di igd rs 

muhammadiyah palembang  

Setyawan, (2015). Gambaran Perawat 

Dalam Melakukan Triage di 

IGD RS. Kota Surakarta. 

Diakses tanggal 18 Januari 

2018 dari 

http://digilib.stikeskusumahusa

da.ac.id/files/disk1/33/01-gdl-

anggerpawi-1623-artikel-r.pdf. 

Selano. (2015). Dasar-dasar 

metodologi penelitian klinis 

edisi ketiga. Jakarta: 

Sagungseto 

Sondakh, N. A. (2017) ‗Hubungan 

Tingkat Kegawatan Dengan 

Lama Tinggal Pasien Di IGD 

Rsu Gmim Kalooran 

Amurang‘, e-Journal 

Keperawatan, 5. 

http://jik.ub.ac.id/index.php/jik/article/view/112
http://jik.ub.ac.id/index.php/jik/article/view/112
http://jik.ub.ac.id/index.php/jik/article/view/112
http://digilib.stikeskusumahusada.ac.id/files/disk1/33/01-gdl-anggerpawi-1623-artikel-r.pdf
http://digilib.stikeskusumahusada.ac.id/files/disk1/33/01-gdl-anggerpawi-1623-artikel-r.pdf
http://digilib.stikeskusumahusada.ac.id/files/disk1/33/01-gdl-anggerpawi-1623-artikel-r.pdf


 

 

 

 pe 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


