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ABSTRAK 

 

ANDI MUTMAINNAH 18.01.067 : FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN 

LENGTH OF STAY (LOS) PASIEN DI IGD RSU.WISATA UIT MAKASSAR 

PEMBIMBING : Makkasau Plasay, Muh. Zukri Malik (i-xiv + 66 halaman + 11 tabel +  10 

Lampiran) 

Pendahuluan: 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 Penelitian: Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Length of Stay 

(LOS) pasien di IGD RSU. Wisata UIT Makassar. 

Metode penelitian: 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 

 

ANDI MUTMAINNAH 18.01.067: FACTORS RELATED TO THE PATIENTS’ LENGTH 

OF STAY (LOS) AT THE ER OF RSU. WISATA UIT MAKASSAR 

SUPERVISED BY: Makkasau Plasay, Muh. Zukri Malik (i-xiv + 66 pages + 11 tables + 10 

appedixes) 

Introduction: 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 

 

 

Keywords: IE, Length of Stay. 

Reference : 25 (2011-2019) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

    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).  Salah satu contoh rumah sakit dunia yang mengalami LOS yang 

memanjang  > 6-8 jam adalah Rumah Sakit Alnoor mekkah di arab Saudi, 

44% pasien menunggu di IGD selama 59 menit, 32,6 % menghabiskan waktu 

selama 1-4 jam, 15,2% menghabiskan waktu 4-8 jam, dan 8,2 % 

menghabiskan waktu > 8 jam (Rumiko 2018).    

   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). 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya Data Rekam Medis IGD RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya selama tahun 2016 mencatat 56.452 kunjungan ke IGD 

dimana 19.239 nya dirawat (MRS). Data supervisi IGD bulan Agustus 2017 

mencatat sekitar 47,2 % menghabiskan waktu lebih dari 6 jam di IGD dimana 

28,1 %  nya menunggu lebih dari 12 jam dan 5,1 % meninggal dalam rentang 

waktu perawatan di IGD (Ismail A, 2017) 

    Standar Length of Stay (LOS) pasien di instalasi gawat darurat baik di 

dunia maupuna di indonesi termasuk di dalamnya RSU. Wisata UIT Makasar 

adalah < 6-8 jam, akan tetapi berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan 

terdapat Length Of Stay (LOS) yang memanjang pada pasien yaitu lebih dari 8 



jam bahkan ada yang sampai menginap kurang lebih selama 24 jam atau 

sehari. Dari data yang di peroleh di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSU. 

Wisata UIT Makassar jumlah pasien yang masuk pada tahun 2017 sebesar 

11.261 pasien, tahun 2018 sebanyak 10.834 pasien, dari Januari sampai 

dengan September 2019 sebanyak 7.221 pasien, jumlah pasien selama bulan 

september 2019 sebanyak 883 pasien dengan total pasien yang mengalami  

LOS > 6-8 jam sebanyak 51 orang (5,8%) dari total jumlah pasien yang ada, 

dimana >6- 8 jam sebanyak 35 pasien (68,6 %),  > 12 jam sebanyak 12 orang 

(23,5 %), > 24  jam sebanyak 4 orang (7,8 %) termasuk pasien berulang 

maupun pasien baru. 

  Length Of Stay (LOS) yang memanjang dapat menyebabkan terjadinya 

penumpukan pasien dan dampak pada pelayanan pasien yaitu sepertiga beban 

kerja staf Instalasi Gawat Darurat (IGD) dihabiskan untuk merawat pasien 

yang menunggu ruang rawat inap dimana berpotensi pada tertundanya 

pelayanan untuk pasien baru. Solusi dari hal ini adalah pengembanagan 

sarana, prasarana dan pengaturan waktu yang sesuai (Bukhari et al, 2014 

dalam Romiko 2018). 

    Beberapa faktor yang berhubungan dengan terjadinya Length Of Stay 

(LOS) pasien di Unit Gawat Darurat (UGD) berdasarkan penelitian 

sebelumnya (IGD) mengemukakan bahwa diagnostik penunjang dan rencana 

pengolahan klinis seperti waktu pemeriksaan laboratorium dan waktu 

pemeriksaan radiologi dan waktu tunggu transfer ke ruang rawat inap 

Deviantony, Ahsan & Setyoadi, (2017). Hasil penelitian lain menemukan 



bahwa faktor waktu review oleh tim spesialis konsultasi dan disposisi oleh 

dokter untuk Masuk Rumah Sakit (MRS), Keluar Rumah Sakit (KRS) atau 

tindakan khusus. (Pitang, Widjayanto & Ningsih, 2016).  

     Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka peneliti merasa perlu 

melakukan penelitian terkait dengan Faktor-faktor yang berhubungan dengan 

Length of Stay (LOS) pasien di IGD RSU.Wisata UIT Makassar. 

B.  Rumusan Masalah 

    Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada hubungan antara 

waktu pemeriksaan laboratorium, waktu review/konsultasi dan waktu transfer 

dengan Length of stay (LOS) pasien  di Instalasi Gawat Darurat (IGD)  RSU. 

Wisata UIT Makassar. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

  Diketahuinya Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Length Of Stay 

(LOS) Pasien di Instalasi Gawat Darurat  (IGD) RSU. Wisata UIT 

Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya hubungan antara waktu pemeriksaan laboratorium 

dengan LOS  pasien di IGD RSU. Wisata UIT Makassar 

b. Diketahuinya hubungan waktu review dan konsultasi dengan LOS di 

IGD RSU. Wisata UIT Makassar. 



c. Diketahuinya hubungan antara waktu tunggu transfer  ke unit rawat 

inap setelah adanya disposisi dari dokter dengan LOS di IGD RSU. 

Wisata UIT Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan 

keperawatan gawat darurat dan menjadi suatu bahan masukan untuk 

penelitian-penelitian lebih lanjut yang terkait dengan Faktor-faktor Yang 

Berhubungan Dengan Length Of Stay (LOS) Pasien Di Instalasi Gawat 

Darurat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan bagi Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan 

mutu pelayanan khususnya di IGD dan Rumah Sakit secara umum 

terutama pada pengetahuan tentang Length Of  Stay (LOS). 

b. Bagi Institusi 

Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi guna meningkatkan 

mutu pendidikan, terutama pada pengetahuan tentang Length Of Stay 

(LOS) pasien di  IGD. 

 

  

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Tinjauan tentang Instalasi Gawat Darurat  

1. Pengertian 

     Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah bagian dari rumah sakit yang 

difasilitasi untuk menangani pasien dengan kasus gawat darurat. Instalasi 

Gawat Darurat sebagai Instalasi pelayanan rumah sakit yang memberikan 

pelayanan pertama selama 24 jam pada pasien dengan ancaman kematian 

dan kecacatan secara terpadu dengan melibatkan multidisiplin ilmu 

(Kementrian Kesehatan RI No. 856/Menkes/SK/IX/2009). 

     Gawat adalah kondisi pasien dengan ancaman jiwa atau ancaman 

kemataian. Sedangkan darurat adalah kondisi penderita yang memerlukan 

pertolongan segera. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang 

membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan 

pencegahan kecacatan lebih lanjut. (Permenkes RI No.47 Tahun 2018). 

     Filosofi dalam pemberian pelayanan gawat darurat adalah “”Time 

saving is life and limb saving” yaitu keberhasilan dalam melakukan 

penyelamatan hidup tergantung pada respon time atau seberapa cepat 

Bantuan Hidup Dasar (BHD) itu di berikan. Secara keseluruhan tindakan 

yang dilakukan pada saat kondisi gawat darurat haruslah benar-benar 

efektif dan efisien, karena pasien dapat kehilangan nyawa dalam  hitungan 

menit. Terdapat banyak keadaan yang akan menyebabkan kematian pada 

waktu singkat, tetapi semua berujung pada satu hasil akhir yakni 



kegagalan oksigenasi sel (hipoksemia) terutama ke otak dan jantung. 

Pencegahan hipoksemia memerlukan airway yang terbuka, ventilasi yang 

cukup dan sirkulasi yang memadai, yang merupakan prioritas yang harus 

didahulukan dari keadaan lainya (Ismail, 2017) 

2. Standar Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat 

   Instalasi Gawat Darurat berperan sebagai gerbang  utama 

masuknya penderita gawat darurat ke Rumah Sakit. Tugas utama Instalasi 

Gawat Darurat adalah menyelenggarakan asuhan medis dan asuhan 

keperawatan serta pelayanan bedah darurat bagi pasien yang datang 

dengan kondisi gawat darurat. 

  Secara umum pelayanan di IGD oleh Flynn (1962) dalam Ismail 

(2017) dijelaskan sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pelayanan gawat darurat. 

          Merupakan kegiatan utama yang menjadi tanggung jawab IGD 

yang bertujuan untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan 

lebih lanjut (life and limb saving), tapi pada prakteknya sering 

dimanfaatkan untuk pelayanan rawat jalan (ambulatory care) di luar 

jam kerja. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya kunjungan IGD 

untuk kasus nonurgent dan menjadi menyebabkan (root cause) kondisi 

crowding di IGD. 

b. Menyelenggarakan pelayanan penyaringan untuk kasus-kasus yang 

membutuhkan pelayanan rawat inap intensif. 

 



     Instalasi Gawat Darurat dirancang untuk memberikan stabilisasi 

awal pada pasien dengan sakit kritis atau cedera, dan kelanjutan dari 

perawatan pasien dengan kondisi kritis di  IGD adalah unit perawatan 

intensif (ICU). 

c. Menyelenggarakan pelayanan informasi medis darurat. 

     Adalah kegiatan menyelenggarakan informasi medis darurat 

dalam bentuk menampung serta menjawab semua pertanyaan anggota 

masyarakat yang ada hubungannya dengan keadaan medis darurat 

(emergency medical questions). 

   Pasien yang masuk ke IGD rumah sakit tentunya butuh 

pertolongan yang cepat dan tepat untuk itu perlu adanya standar dalam 

memberikan pelayanan gawat darurat sesuai dengan kompetensi dan 

kemampuannya sehingga dapat menjamin suatu penanganan gawat darurat 

dengan respon time yang cepat dan penanganan yang tepat. Semua itu 

dapat dicapai antara lain dengan meningkatkan sarana, prasarana, sumber 

daya manusia dan manajemen Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit sesuai 

dengan standar, oleh karenanya Kementrian Kesehatan RI membuat 

standar baku dalam pelayanan gawat darurat sebagai acuan dalam 

mengembangkan pelayanan gawat darurat yang tertuang dalam 

Kepmenkes RI No. 856/Menkes/SK/IX/2009. Standar tersebut sebagai 

berikut: 

 

 



a. Standar 1 : Falsafah dan Tujuan 

    Instalasi Gawat Darurat dapat memberikan pelayanan gawat 

darurat kepada masyarakat yang menderita penyakit akut dan 

mengalami kecelakaan, sesuai dengan standar. 

Kriteria : 

1) Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan gawat darurat secara 

terus menerus selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. 

2) Instalasi Gawat Darurat yang tidak terpisah secara fungsional dari 

unit-unit pelayanan lainnya di rumah sakit. 

3) Ada kebijakan/peraturan/prosedur tertulis tentang pasien yang tidak 

tergolong akut gawat akan tetapi datang untuk berobat di  Instalasi 

Gawat Darurat. 

4) Adanya evaluasi tentang fungsi instalasi Gawat Darurat 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 

5) Penelitian dan pendidikan akan berhubungan dengan fungsi 

instalasi Gawat Darurat dan kesehatan masyarakat harus 

diselenggarakan. 

b. Standar 2 : Administrasi dan Pengelolaan 

   Instalasi Gawat Darurat harus dikelola dan di integrasikan dengan 

Instalasi/Unit lainnya di Rumah Sakit. 

Kriteria : 

    Ada dokter terlatih sebagai kepala Instalasi Gawat Darurat yang 

bertanggungjawab atas pelayanan di Instalasi Gawat Darurat. Ada 



Perawat sebagai penanggung jawab pelayanan keperawatan gawat 

darurat. Semua tenaga dokter dan keperawatan mampu melakukan 

teknik pertolongan hidup dasar (Basic Life Support). 

1) Ada program penanggulangan korban massal, bencana (disaster 

plan) terhadap kejadian di dalam rumah sakit ataupun  di  luar  

rumah sakit. 

2) Semua staf/pegawai harus menyadari dan mengetahui kebijakan 

dan tujuan dari Instalasi/unit kerja. 

3) Ada ketentuan tertulis tentang manajemen informasi medis 

(prosedur) rekam medik. 

4) Semua pasien yang masuk harus melalui triase. 

5) Rumah Sakit yang hanya dapat memberi pelayanan terbatas pada 

pasien gawat darurat harus dapat mengatur untuk rujukan ke rumah 

sakit lainnya. Kriteria : Ada ketentuan tertulis indikasi tentang 

pasien yang dirujuk ke rumah sakit lainnya. Ada ketentuan tertulis 

tentang pendamping pasien yang di transportasi. 

6) Pasien dengan kegawatan yang mengancam nyawa harus selalu 

diobservasi dan dipantau oleh tenaga terampil dan mampu. 

7) Tenaga cadangan untuk unit harus diatur dan disesuaikan dengan 

kebutuhan.  Kriteria : Ada jadwal jaga harian bagi konsultan, 

dokter  dan perawat serta  petugas non medis  yang bertugas di 

IGD. 

 



8) Pelayanan radiologi, hematologi, kimia, mikrobiologi dan patologi 

harus diorganisir/diatur sesuai kemampuan pelayanan rumah sakit; 

ada pelayanan transfusi darah selama 24 jam. 

9) Ada ketentuan tentang pengadaan peralatan obat-obatan life saving, 

cairan infus sesuai dengan stándar dalam Buku Pedoman Pelayanan 

Gawat Darurat Depkes yang berlaku. 

10) Pasien yang dipulangkan harus mendapat petunjuk dan penerangan 

yang jelas mengenai penyakit dan pengobatan selanjutnya. 

11) Rekam Medik harus disediakan untuk setiap kunjungan dengan 

sistem yang optimum, yaitu bila rekam medik unit gawat darurat 

menyatu dengan rekam medik rumah sakit. 

12) Ada bagan/struktur organisasi tertulis disertai uraian tugas semua 

petugas lengkap dan sudah dilaksanakan dengan baik. 

c. Standar 3 :  Staf dan Pimpinan 

       Instalasi Gawat Darurat dipimpin oleh dokter, dibantu oleh 

tenaga medis keperawatan dan tenaga lainnya yang telah mendapat 

Pelatihan Penanggulangan Gawat Darurat (PPGD). 

Kriteria : 

        Jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga yang tersedia di Instalasi 

Gawat Darurat harus sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Unit harus 

mempunyai bagan organisasi yang dapat menunjukkan hubungan 

antara staf medis, keperawatan, dan penunjang medis serta garis 

otoritas, dan tanggung jawab. Instalasi Gawat Darurat harus ada bukti 



tertulis tentang pertemuan staf yang dilakukan secara tetap dan teratur 

membahas masalah pelayanan gawat dan langkah pemecahannya. 

Rincian tugas tertulis sejak penugasan harus selalu ada bagi tiap 

petugas. Pada saat mulai diterima sebagai tenaga kerja harus selalu 

ada bagi tiap petugas. Harus ada program penilaian untuk kerja 

sebagai umpan balik untuk seluruh staf. Harus ada daftar petugas, 

alamat dan nomor telepon. 

d. Standar 4 : Fasilitas dan Peralatan 

        Fasilitas yang disediakan di Instalasi Gawat Darurat harus 

menjamin efektivitas dan efisiensi bagi pelayanan gawat darurat 

dalam waktu 24 jam, 7 hari seminggu secara terus menerus. 

Kriteria : 

         Di Instalasi gawat darurat harus ada petunjuk dan informasi 

yang jelas bagi masyarakat sehingga menjamin adanya kemudahan, 

kelancaran dan ketertiban dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

1)  Letak Instalasi Gawat Darurat harus diberi petunjuk jelas 

sehingga dapat dilihat dari jalan di dalam maupun di luar rumah 

sakit. 

2) Ada kemudahan bagi kendaraan roda empat dari luar untuk 

mencapai lokasi IGD di rumah sakit, dan kemudahan transportasi 

pasien dari dan ke IGD dari dalam rumah sakit. 

 



3) Ada pemisahan tempat pemeriksaan dan tindakan sesuai dengan 

kondisi penyakitnya. 

4) Daerah yang tenang agar disediakan untuk keluarga yang berduka 

atau gelisah. 

5) Besarnya rumah sakit menentukan perlu tidaknya: Ruang 

penyimpanan alat steril, obat cairan infus, alat kedokteran serta 

ruang penyimpanan lain; ruang kantor untuk kepala staf, perawat, 

dan  lain-lain;  ruang  pembersihan   dan   ruang   pembuangan; 

ruang rapat dan ruang istirahat. 

6) Ada sistem komunikasi untuk menjamin kelancaran hubungan 

antara unit gawat darurat dengan : unit lain di dalam dan di luar 

rumah  sakit terkait dan sarana kesehatan lainnya. 

7) Pelayanan ambulans. 

8) Unit pemadam kebakaran. 

9) Konsulen SMF di UGD. 

10) Harus ada pelayanan radiologi yang di organisasi dengan baik 

serta lokasinya berdekatan dengan unit gawat darurat. 

11) Tersedianya alat dan obat untuk life saving sesuai dengan standar 

pada Buku Pedoman Pelayanan Gawat Darurat yang berlaku. 

e. Standar 5 : Kebijakan dan Prosedur 

       Harus ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan tertulis di unit 

yang selalu ditinjau dan disempurnakan (bila perlu) dan mudah dilihat 

oleh seluruh petugas. 



Kriteria : 

1) Ada petunjuk tertulis/SOP untuk menangani : kasus perkosaan, 

kasus keracunan, asuransi kecelakaan, kasus lima besar kasus 

gawat darurat murni (true emergency) sesuai dengan data 

morbiditas di Instalasi Gawat Darurat dan kasus kegawatan di 

ruang rawat inap (sistem code blue) 

2) Ada prosedur media tertulis yang antara lain berisi : tanggungjawab 

dokter; Batasan tindakan medis; Protokol medis untuk kasus-kasus 

tertentu yang mengancam jiwa; 

3) Ada prosedur tetap mengenai penggunaan obat dan alat untuk life 

saving sesuai dengan standar. 

4) Ada kebijakan dan prosedur tertulis tentang ibu dalam proses 

persalinan normal maupun tidak normal. 

f. Standar 6 : Pengembangan Staf dan Program Pendidikan 

     Instalasi Gawat Darurat dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan 

pelatihan (in service training) dan pendidikan berkelanjutan bagi 

petugas. 

Kriteria :  

     Ada program orientasi/pelatihan bagi petugas baru yang bekerja 

di unit gawat darurat. Ada program tertulis tiap tahun tentang 

peningkatan ketrampilan bagi tenaga di Instalasi Gawat Darurat. Ada 

latihan secara teratur bagi petugas Instalasi Gawat Darurat dalam 

keadaan menghadapi berbagai bencana (disaster). Ada program tertulis 



setiap tahun bagi peningkatan ketrampilan dalam bidang gawat darurat 

untuk pegawai rumah sakit dan masyarakat. 

g. Standar 7 : Evaluasi dan Pengendalian Mutu 

    Ada upaya secara terus menerus menilai kemampuan dan hasil 

pelayanan Instalasi Gawat Darurat. 

Kriteria : 

1) Ada data dan informasi mengenai : Jumlah kunjungan, Kecepatan 

pelayanan (respon time), Pola penyakit/kecelakaan (10 terbanyak), 

Angka kematian 

2) Instalasi  Gawat Darurat harus menyelenggarakan evaluasi 

terhadap  pelayanan  kasus  gawat darurat sedikitnya satu kali 

dalam setahun. 

3) Instalasi Gawat Darurat harus menyelenggarakan evaluasi terhadap 

kasus-kasus tertentu sedikitnya satu kali dalam setahun. 

3. Ruang Lingkup Pelayanan Instalasi Gawat Darurat  

a. Pasien dengan kasus true emergency 

Yaitu pasien yang tiba-tiba  berada dalam keadaan gawat darurat 

atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota 

badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan 

secepatnya. 

b. Pasien dengan kasus false emergency  

Yaitu pasien dengan :   

1) Keadaan gawat tetapi tidak memerlukan tindakan darurat 



2) Keadaan gawat tetapi tidak mengancam nyawa dan anggota badan 

3) Keadaan tidak gawat dan tidak darurat (Nurhasim, 2015) 

Menurut Setyawan (2015) Penatalaksanaan awal diberikan untuk : 

a. Mempertahankan hidup 

b. Mencegah kondisi menjadi lebih buruk 

c. Meningkatkan pemulihan. 

4. Penanganan Gawat Darurat 

     Langkah-langkah awal dalam penanganan pasien dengan kasus 

gawat darurat di kenal dengan singkatan A-B-C-D-E (Airway-Breathing-

Circulation-Disability-Exposure). Point tersebut menunjukkan 

permasalahan prioritas  sekaligus panduan dalam penatalaksanaan pasien 

dalam kondisi gawat darurat. Pengelolaan penderita dengan kasus gawat 

darurat memerlukan  penilaian yang cepat dan tepat. Penilaian awal (initial 

assessment) dalam perawatan gawat darurat ada dua, yaitu primary survey 

dan secondary survey. 

a. Primary Survey 

   Penatalaksanaan awal pada primary survey dilakukan pendekatan 

melalui ABCDE yaitu : 

1) Airway 

  Airway manajemen merupakan hal yang terpenting dalam 

resusitasi dan membutuhkan keterampilan yang khusus dalam 

penatalaksanaan keadaan gawat darurat, oleh karena itu hal 

pertama yang harus dinilai adalah : kelancaran jalan nafas, yang 



meliputi pemeriksaan jalan nafas yang disebabkan  oleh benda 

asing, fraktur tulang wajah, fraktur mandibula atau maksila, fraktur 

laring atau trakea. Gangguan airway dapat timbul secara mendadak 

dan total, perlahan-lahan dan sebagian, dan progresif dan/atau 

berulang (Setyawan, 2015) 

   Dalam Setyawan (2015), kematian-kematian dini karena 

masalah airway seringkali masih dapat dicegah, dan dapat 

disebabkan oleh : 

a) Kegagalan mengetahui adanya kebutuhan airway 

b) Ketidakmampuan untuk membuka airway 

c) Kegagalan mengetahui adanya airway yang dipasang keliru 

d) Perubahan letak airway yang sebelumnya telah dipasang 

e) Kegagalan mengetahui adanya kebutuhan ventilasi 

f) Aspirasi isi lambung 

2) Breathing 

  Oksigen sangat penting bagi kehidupan, sel-sel memerlukan 

pasukan konstan O2  yang digunakan untuk menunjang reaksi 

kimiawi penghasil energy yang menghasilkan CO2 yang harus 

dikeluarkan secara terus menerus. Airway yang baik tidak dapat 

menjamin pasien dapat bernafas dengan baik pula (Setyawan 

2015). Menjamin terbukanya airway merupakan langkah awal 

penting untuk pemberian oksigen. Oksigenasi yang memadai 

menunjukkan pengiriman oksigen yang sesuai ke jaringan untuk 



memenuhi kebutuhan metabolic, efektivitas ventilasi dapat dinilai 

secara klinis (Setyawan, 2015). 

  Pernafasan yang tidak adekuat, ventilasi dengan 

menggunakan teknik bag-valve-face-mask merupakan cara yang 

efektif, teknik ini lebih efektif apabila dilakukan oleh dua orang 

dimana kedua tangan dari salah satu petugas dapat digunakan 

untuk menjamin kerapatan yang baik (Setyawan, 2015) 

3) Circulation 

Perdarahan merupakan penyebab kematian setelah trauma. 

Oleh karena itu penting melakukan penilaian dengan cepat status 

hemodinamik dari pasien, yakni dengan menilai tingkat kesadaran, 

warna kulit dan nadi (Setyawan, 2015) 

a) Tingkat kesadaran 

     Bila volume darah menurun perfusi otak  juga berkurang yang 

menyebabkan penurunan tingkat kesadaran 

b) Warna kulit 

  Wajah yang keabu-abuan dan kulit ekstremitas  yang 

pucat merupakan tanda hipovolemia. 

c) Nadi 

   Pemeriksaan nadi dilakaukan pada nadi yang besar seperti 

ateri femoralis dan arteri karotis (kanan kiri), untuk kekuatan 

nadi, kecepatan dan irama. Dalam keadaan darurat yang tidak 



tersedia alat-alat, maka secara cepat kita dapat memperkirakan 

tekanan darah dengan meraba pulsasi. 

(1) Jika teraba pulsasi pada arteri brachial, maka tekanan darah 

minimal 70 mmHg sistol. 

(2) Jika teraba pulsasi pada arteri radial maka tekanan darah 

minimal 80 mmHg sistol. 

(3) Jika teraba pulsasi pada arteri femoral, maka tekanan darah 

minimal 70 mmHg sistol. 

(4) Jika teraba pulsasi pada arteri carotid, maka tekanan darah 

minimal 60 mmHg sistol. 

4) Disability 

Menjelang akhir primary survey dilakukan evaluasi 

terhadap keadaan neurologis secara cepat. Hal yang dinilai adalah 

tingkat kesadaran, ukuran dan reaksi pupil. Tanda-tanda lateralisasi 

dan tingkat cedera spinal. Cara cepat dalam mengevaluasi status 

neurologis yaitu dengan menggunakan AVPU (Alert, Voice, Pain, 

Unresponsive), sedangkan GCS (Glasgow Coma Scale) merupakan 

metode yang lebih rinci dalam mengevaluasi status neurologis, 

dapat dilakukan pada saat survey sekunder (Setyawan, 2015) 

5) Exposure 

  Exposure/Environmental control, membuka baju 

penderita, tetapi mencegah hipotermia, merupakan bagian akhir 

dari primary survey, penderita harus dibuka keseluruhan 



pakaiannya, kemudian nilai pada keseluruhan  bagian tubuh. 

Periksa punggung dengan memiringkan pasien dengan cara log 

roll. Selanjutnya selimuti penderita dengan selimut kering dan 

hangat, ruangan yang cukup hangat dan diberikan cairan  intra-

vena yang sudah dihangatkan untuk mencegah agar pasien tidak 

hipotermi (Setyawan, 2015). 

b. Secondary Survey  

   Setelah dilakukan survey primer dan masalah yang terkait 

dengan jalan nafas, pernafasan, sirkulasi dan status kesadaran telah 

selesai dilakukan tindakan, maka tahapan selanjutnya adalah 

secondary survey  yang meliputi pengkajian obyektif dan subyektif 

dari riwayat keperawatan  dan pemeriksaan lengkap mulai dari head to 

toe (Setyawan, 2015)  

5. Alur Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat 

   Alur penanganan pasien di IGD berbeda dengan unit kerja lain di rumah 

sakit, prioritas pertama bukanlah pasien yang datang paling awal, tetapi 

berdasarkan tingkat keparahan (acuity) penyakit/cidera yang di derita 

pasien dan peluang kelangsungan hidup mereka melalui intervensi medis 

yang segera. Proses pemilahan ini disebut dengan proses triage. Proses 

triage dilakukan ketika pasien pertama kali datang di IGD, bersamaan 

dengan proses pendaftaran pasien yang dilakukan oleh keluarga pasien 

atau pihak lain yang mendampingi kedatangan pasien.  

 



 

Prosedur pelaksanaan triage di IGD, Yaitu : 

a. Triage dilakukan 24 jam terus menerus dan berkesinambungan 

b. Prioritas : Penentuan mana yang harus di dahulukan mengenai 

penanganan dan pemindahan yang mengacu pada tingkat ancaman jiwa 

yang timbul.  

c. Tingkat prioritas :  

1) Prioritas I (Warna Merah)  

(a) Mengancam jiwa atau fungsi vital, perlu resusitasi dan 

tindakan bedah segera 

(b) Mempunyai kesempatan hidup yang besar 

(c) Penanganan dan pemindahan bersifat segera yaitu gangguan 

pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi. 

2) Prioritas II (label Kuning)  

(a) Potensial mengancam nyawa atau fungsi vital bila tidak segera 

ditangani dalam waktu singkat. 

(b) Penanganan dan pemindahan bersifat jangan terlambat 

(c) Pendderita dengan keadaan akut tapi tidak gawat 

3) Prioritas III (Warna Hijau) 

(a) Perlu penanganan seperti pelayanan biasa, tidak perlu  segera. 

(b) Penanganan dan pemindahan bersifat terakhir 

(c) Untuk Penderita yang tidak akut dan tidak gawat 

4) Prioritas  (Warna Hitam) pasien meninggal dunia 



 

    Prinsip pelayanan di triage adalah “Triaging The Right Patient, to 

the Right Place at the Right Time” yaitu  memastikan bahwa pasien 

yang tepat mendapat perawatan yang tepat dalam waktu sesingkat 

mungkin (Cameron et al., 2014). Setelah melewati proses triage pasien 

dipindah ke ruang resusitasi/bedah/medik untuk mendapatkan tindak 

lanjut. Selanjutnya pasien akan dilakukan assessment awal, intervensi 

dan pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi). Tahap 

selanjutnya adalah review oleh team spesialis/konsultasi hingga adanya 

disposisi untuk keluar rumah sakit (KRS), masuk rumah sakit (MRS), 

operasi atau tindakan khusus. 

B.  Tinjauan  tentang  Length Of Stay (LOS) di IGD 

1. Pengertian Length Of Stay (LOS) 

     Length of Stay (LOS) adalah lama waktu pasien berada di area 

khusus di sebuah rumah sakit. Emergency Department Length of Stay 

(EDLOS) didefinisikan sebagai lama waktu pasien di IGD, mulai dari 

pendaftaran sampai secara fisik pasien meninggalkan IGD (Radcliff, 2011  

dalam Ismail, 2017). 

   Menurut The electronic National Ambulator Care Reporting 

System (eNACRS), Emergency Department Length of Stay (EDLOS) 

adalah interval antara waktu pendaftaran atau waktu triage dengan waktu 

pasien secara fisik meninggalkan IGD untuk pasien rawat inap/MRS atau 

sampai waktu disposisi untuk pasien pulang/KRS. 



 

 

 Gambar  2.1 Length of stay di IGD (Canadian Institute for Health 

Information, 2012) 

 

    Emergency Departemen Length of Stay (EDLOS) adalah indikator 

penting dari proses penanganan pasien di IGD, karenanya EDLOS 

digunakan sebagai indikator kunci penilaian efesiensi peningkatan kinerja 

operasional dan klinis (Rathlev et al., 2012). Penelitian oleh Bukhari et al., 

(2014), mengevaluasi kembali LOS pasien di IGD serta faktor yang 

mempengaruhinya, dan didapatkan LOS dikaitkan dengan waktu 

kedatangan, triage, waktu review/konsultasi, waktu pemeriksaan 

laboratorium dan waktu disposisi fisik (waktu tunggu transfer ke tempat 

tidur rawat inap). Penundaan transfer pasien ke tempat tidur rawat inap ini 

kemudian di sebut dengan boarding. 

 

 



 

 

2.  Faktor- Faktor Yang Berhubungan dengan Length Of Stay (LOS) di    

       IGD 

     Berdasarkan definisi yang di kemukakan oleh Radcliff, (2011) 

Emenrgency Department Length of Stay (EDLOS) adalah lama waktu 

pasien di IGD, mulai dari pendaftaran sampai secara fisik pasien 

meninggalkan IGD. Adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan 

Length of Stay (LOS) pasien di IGD, adalah : 

a. Waktu Pemeriksaan laboratorium 

    Pemeriksaan  laboratorium adalah salah satu alat dasar yang digunakan 

dalam upaya pengambilan keputusan dalam praktik medis. Pemeriksaan 

laboratorium membentuk subkelompok unik yang ditandai dengan 

prioritas tinggi dalam memproses, analisis dan pelaporan (Lapic. I dan 

Rogic. D, 2015). Pemeriksaan laboratorium merupakan suatu 

pemeriksaan penunjang yang sangat diperlukan  oleh dokter untuk 

mendiagnosis memantau dan meramalkan penyakit seorang pasien 

Junjungsari, Arso & Fatmasari (2019). Benchmarking Turn Aroud Time 

(TAT) Laboratory adalah periode waktu dari order dokter untuk 

pemeriksaan darah sampai hasil tiba di IGD, dengan target waktu < 60 

menit Noorani et al., (2014) dalam Ningsih, (2015). Sedangkan menurut 

Kepmenkes RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar 

pelayanan minimal rumah sakit, waktu tunggu untuk hasil pelayanan 



laboratorium kimia dan darah rutin adalah ≤ 140 menit. 

  Pemeriksaan laboratorium pada pasien IGD memiliki karakteristik 

yang berbeda dibandingkan pasien rawat inap dan rawat jalan. 

Karakteristik tersebut diantaranya adalah : 

1) Prioritas tinggi : Pemeriksaan laboratorium untuk pasien IGD 

memiliki prioritas untuk dikerjakan lebih dahulu dibandingkan 

pasien rawat inap dan rawat jalan. 

2) Peran triase : memiliki peran sebagai alat pembeda dalam triage di 

IGD. 

3) Turn Around Time (TAT) lebih cepat : proses dari pra analitik 

sampai proses analitik tidak lebih dari 60 menit. 

4) Sebagai alat konfirmasi diagnosis kerja secara cepat. 

     Sebagai salah satu pemeriksaan yang menunjang penanganan 

pasien di IGD pemeriksaan laboratorium memiliki pengaruh secara 

langsung terhadap Length Of Stay (LOS) pasien di IGD. Semakin lama 

hasil laboratorium dikeluarkan , semakin lama LOS pasien, maka 

semakin tinggi pula tingkat mortalitas dan tingkat morbiditas pasien di 

IGD. Faktor yang mempengaruhi hal ini adalah : 

1) Turn Around Time (TAT) 

2) Jumlah episode pemeriksaan jumlah pengambilan specimen 

3) Jumlah pemeriksaan 

     Jadi salah satu strategi untuk mengurangi tingkat mortalitas dan 

morbiditas di IGD adalah dengan mempercepat  pemeriksaan 



laboratorium. Pemilihan pemeriksaan laboratorium harus efisien, yaitu 

dengan menggunakan specimen tunggal yang dapat mengurangi 

penambahan pemeriksaan dan pengambilan sampel berulang. Untuk itu 

diperlukan suatu panduan yang berisi  daftar manifestasi atau sindrom 

klinis  dan daftar pemeriksaan laboratorium yang wajib diminta, 

sehingga dapat membantu dokter yang bertugas di IGD dalam meminta 

pemeriksaan dengan cepat. (Li L, Georgiou A, Vecellio E, et al 2015) 

b. Waktu Review dan konsultasi 

      Depkes (2008) merekomendasikan waktu konsultasi yakni 15-30 

menit. Waktu review dan konsultasi merupakan salah satu faktor  yang 

mempengaruhi length of stay (LOS) pasien. Waktu konsultasi 

(Consultation time) diukur dengan menghitung interval waktu dari  

pertama kali dokter IGD melakukan konsultasi  sampai waktu 

keputusan disposisi pasien. Konsultasi sebagai salah satu  parameter 

pengambilan keputusan disposisi pasien yang dirawat di IGD (Brick et 

al., 2014).  

      Faktor dominan yang mempengaruhi memanjangnya waktu review 

dan konsultasi adalah adanya prosedur konsultasi bertingkat yang harus 

dilalui serta evaluasi berulang dan mendalam kondisi pasien yang 

dilakukan di IGD (Ismail, 2017). 

c. Waktu tunggu  transfer 

      Waktu tunggu transfer pasien ke unit rawat inap/tindakan khusus 

berpengaruh signifikan terhadap length of stay (LOS) pasien di IGD. 



Faktor utama yang mempengaruhi keterlambatan transfer pasien ke 

ruangan adalah keterbatasan fasilitas tempat tidur di instalasi rawat inap 

ataupun alat bantu untuk tindakan khusus yang akan dilakukan, (Lucas 

et all.,2009 dalam Ningsih, 2015). 

      Target yang direkomendasikan oleh Depkes (2011) bahwa lama 

rawat pasien di IGD tidak lebih dari 6 -8 jam. Sedangkan standar yang 

direkomendasikan oleh Joint Commission International (JCI), 2013 

tentang lama rawat pasien yang memenuhi syarat rawat inap < 4 jam. 

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 

(Forero et al.,2011). 

      Penelitian serupa menyatakan bahwa LOS digunakan untuk menilai 

tingkat kepadatan dan kinerja klinis. Pengukuran LOS setiap pasien 

diukur dari awal kedatangan pasien sampai dengan dipindahkan ke unit 

lain. Jadi LOS merupakan indikator kunci terhadap penilaian efisiensi 

peningkatan kinerja operasional dan klinis  ( Niels, et al., 2012).  

      Faktor lain yang berhubungan dengan Length of stay yaitu waktu 

kedatangan, triage level, komponen tersebut berhubungan dengan  

peningkatan LOS patien admission di IGD ( (Asplin et al., 2003 dalam 

Fatimah, Wihastuti & Ningsih 2015). 



3. Hubungan Waktu Pemeriksaan Laboratorium, Waktu 

Review/Konsultasi, Waktu tunggu transfer dengan Length Of Stay di 

IGD 

     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. 

a. Hubungan waktu pemeriksaan laboratorium dengan LOS di IGD 

      Waktu pemeriksaan laboratorium berpengaruh terhadap LOS, 

dimana semakin lama waktu pemeriksaan laboratorium  untuk 

membantu menegakkan diagnosa pasien maka waktu pasien yang akan 

dipindahkan ke ruang rawat inap juga akan semakin lama (Deviantony, 

Ahsan & Setyoadi, 2017). 

       Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, hasil analisis univariat 

terhadap kecepatan pemeriksaan laboratorium menunjukan rata-rata 

64,5050 menit, median 55 menit   dengan standar deviasi 61,8882  

menit.  Paling cepat 5 menit dan paling lama  675 menit. Semua pasien 

yang dirawat wajib dilakukan pemerikasaan laboratorium rutin. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian oleh Gill et al., (2012) yang menyatakan 

bahwa pemeriksaan laboratorium dilakukan pada  > 50% pasien yang 

berkunjung ke IGD dan dirawat dirumah sakit termasuk yang 

dipulangkan. 

       Penelitian lain menemukan hasil analisis bivariat menunjukkan 

tidak adanya hubungan yang bermakna secara statistik antara 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 pemeriksan 

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. 

b. Hubungan waktu review dan konsultasi dengan LOS di 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) 

       Adanya hubungan yang signifikan ini kemungkinan karena jumlah 

dokter spesialis dengan sub – sub spesialis yang masih kurang sehingga 

proses konsultasi 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 diidentifikasi peneliti. Keterlambatan umumnya pada 

pasien dengan multiple komplikasi dan membutuhkan banyak 

pemeriksaan diagnostik. Hal ini mengakibatkan delay disposisi sehingga 

pasien akan menumpuk di ruangan, penundaan waktu transfer sehingga  

berdampak terhadap beban kerja dan biaya perawatan dan peningkatan 

Length of Stay (LOS) patient admission (Ningsih, Wihastuti & Fatimah 

2015). 

 



c. Hubungan waktu tunggu transfer ke ruang rawat inap dengan LOS di 

IGD 

       Hasil penelitian sebelumnya juga didapatkan ada hubungan yang 

signifikan secara statistik antara faktor kecepatan transfer pasien ke 

ruangan dengan LOS patients admission dengan korelasi yang kuat dan 

berpola positif artinya semakin lama waktu transfer pasien ke ruangan 

semakin memanjang LOS pasien yang dirawat di IGD. Keterlambatan 

memindahkan pasien ke ruangan umumnya terjadi pada pasien  yang 

akan dirawat. Jika pasien harus dipindahkan namun fasilitas tempat tidur 

terbatas di ruang rawat inap terjadi boarding di IGD. Boarding 

berhubungan dengan LOS jika pasien sudah > 2 jam atau lebih 

diputuskan untuk dirawat namun pasien masih belum ditransfer (Singer 

et al.,(2011). 

       Keterbatasan tempat tidur di ruang perawatan lain juga sebagai 

penyumbang terjadi keterlambatan transfer pasien yang berdampak pada  

lamanya LOS pasien  di IGD. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh  Mc Carty et al., (2009) dalam Ningsih (2015), yang 

menyatakan bahwa faktor penting yang berhubungan dengan LOS 

patients admission adalah  kesiapan proses transfer pasien ke ruangan 

untuk tindakan reperfusi atau terapi lainnya. 

 

 

 



BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

A. Kerangka Konsep 

    Kerangka konsep merupakan abstraksi dari suatu realitas agar dapat di 

komunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan ketertarikan 

antara variabel (baik variabel yang di teliti maupun yang tidak di teliti). 

Kerangka konsep akan membantu peneliti menghubungkan hasil penelitian 

dengan teori. Nursalam, (2017). Dalam penelitian ini , variabel indevenden 

mempengaruhi variabel devenden yaitu Length of Stay (LOS) di IGD. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :  

      Variabel Independen        Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

                    

  Gambar 3.1 Skema Kerangka Konsep Penelitian 

Keterangan : 

 : Variabel indevenden 

 : Variabel devenden 

 : Garis penghubung variabel yang diteliti  

 : Variabel yang tidak diteliti 

Length Of Stay 

(LOS )Di IGD 

 

Waktu Pemeriksaan   laboratorium 

Waktu review dan konsultasi 

Waktu tunggu transfer ke ruang 

rawat inap 

Waktu Triase 

Waktu pemeriksaan radiologi 



B. Hipotesis 

     Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau 

pertanyaan penelitian. Menurut La Biondo-Wood dan Haber (2002) Hipotesis 

adalah suatu pernyataan asumsi tentang hubungan antara dua atau lebih  

variabel yang diharapkan untuk menjawab suatu pertanyaan dalam penelitian. 

(Nursalam, 2017)  

1. Hipotesis nol (HO) adalah hipotesis yang digunakan untuk pengukuran 

statistik dan interprestasi  hasil statistik. Hipotesis nol dapat sederhana 

atau kompleks dan bersifat sebab atau akibat. 

Hipotesis Nol (H0) : 

a. Tidak ada  hubungan  antara  pemeriksaan laboratorium dengan LOS 

di IGD RSU. Wisata UIT Makassar. 

b. Tidak ada hubungan antara waktu review dan konsultasi dengan LOS   

di IGD RSU. Wisata UIT Makassar. 

c. Tidak ada hubungan antara waktu tunggu transfer ke ruang rawat inap 

dengan LOS di IGD RSU. Wisata UIT Makassar. 

2. Hipotesis alternatif (Ha) adalah hipotesis penelitian dimana hipotesis ini 

menyatakan adanya suatu hubungan antara dua atau lebih variabel. 

 Hipotesis alternative (Ha) : 

a. Ada  hubungan  antara  pemeriksaan laboratorium dengan LOS di IGD  

RSU. Wisata UIT Makassar. 

b. Ada hubungan antara waktu review dan konsultasi dengan LOS   di 

IGD RSU. Wisata UIT Makassar. 



c. Ada hubungan antara waktu tunggu transfer ke ruang rawat inap 

dengan LOS di IGD RSU. Wisata UIT Makassar. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain 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 melakukan pengukuran atau 

observasi pada saat bersamaan, Notoatmodjo, (2014). Dalam hal ini untuk 

mengetahui faktor yang berhubungan dengan Length of Stay (LOS) pasien di 

IGD RSU.  Wisata UIT Makassar. 

B. Populasi, Sampel, Sampling dan Besar  Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah subjek (misalnya manusia; klien) yang memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan, Nursalam, (2017). 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. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan 

sampel tertentu untuk dapat mewakili seluruh objek penelitian (Nursalam 

2016), adapun responden yang digunakan sebagai sampel dalam 

penelitian ini adalah yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. 

 

 



a. Kriteria inklusi 

     Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau dan akan di teliti. (Nursalam, 2017) 

Dalam penelitian ini kriteria inklusi : 

1) Pasien gawat darurat (berlabel merah, kuning) saat berkunjung ke 

IGD RSU.Wisata UIT MAkassar. 

2) Pasien yang memerlukan tindak lanjut setelah triage 

3) Pasien gawat darurat dengan disposisi MRS 

4) Pasien gawat darurat dengan kasus bedah dan medik 

b. Kriteria Eksklusi 

     Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek 

yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab. 

(Nursalam, 2017). 

Dalam penelitian ini kriteria eksklusi : 

1) Pasien yang tidak menjalani pemeriksaan diagnostik 

(laboratorium/radiologi). 

2) Pasien pulang paksa atau melarikan diri (left without being seen). 

3) Pasien rujukan untuk keperluan pemeriksaan diagnostik 

 

 

 

 



3. Sampling  

     Menurut  Nursalam,  ( 2017),  sampling  adalah suatu proses dalam 

porsi dari populasi untuk mewakili populasi. Teknik sampling yang 

digunakan pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling , yaitu 

teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi 

sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah dalam 

penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik dari 

populasi yang telah di kenal sebelumnya. 

4. Besar sampel  

     Adapun rumus untuk menentukan besarnya sampel yang diambil yaitu 

dengan menggunakan rumus Slovin : 

 N 

n =   

        1+N (d)2 

Keterangan : 

N : Besar populasi 

n : besar sampel 

d : 0,05  

 

diketahui besar populasi 51 pasien, maka besar sampel adalah  

𝑛 =
51

1 + 51 (0.05)2
 

𝑛 =
51

1 + 51 X 0.0025
 



𝑛 =
51

1,1275
 

𝑛 = 45  

Jumlah sampel pada penelitin ini adalah 45 pasien yang mengalami LOS 

C. Variabel Penelitian  

          Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu variabel bebas atau 

independen dan variabel terikat atau variabel dependen. Variabel independen 

(variabel bebas) dalam penelitian ini adalah waktu pemeriksaan laboratorium, 

waktu review/konsultasi, waktu disposisi akhir (waktu tunggu transfer ke 

ruang rawat inap), sedangkan variabel dependen dalam penlitian ini adalah 

Length of stay di IGD. 

D. Definisi Operasional 

   Definisi oprasional adalah merupakan penjelasan semua variabel yang 

akan di gunakan dan istilah yang akan di gunakan dalam penelitian secara 

operasional sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan 

makna penelitian (Setiadi, 2015). Dan definisi operasional dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:   

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.1 Tabel variable penelitian dan definisi operasional 

Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Ukur Skor 

Variabel 

Dependen : 

 Length Of 

Stay (LOS) di 

IGD 

 

 

Interval antara 

waktu 

pendaftaran 

(registration 

date/time) 

dengan waktu 

pasien secara 

fisik 

meninggalkan 

IGD (date/time 

patient left 

ED) untuk 

pasien MRS 

atau waktu 

disposisi 

(dispotition 

time) untuk 

pasien KRS 

 

 

 

 

1. Cepat 

 2.  Lama 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar 

Observasi 

dan 

stopwatch 

 

 

 

Ordinal 

 

 

1. Dikatakan 

cepat jika 

LOS  6-8 jam 

2. Dikatakan 

Lama jika 

LOS  > 8 jam 

Variabel 

Indevenden ; 

Waktu 

pemeriksaan 

Laboratorium 

 

 

Periode waktu dari 

order dokter 

untuk 

 

 

1. Cepat 

2. Lama 

 

 

 

 

 

Lembar 

Observasi 

dan 

Stopwatch 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

1. Cepat jika  

≤ 60 menit 

2. Lama jika  

> 60 menit 



 

 

 

 

 

 

 

Waktu review 

dan 

konsultasi 

 

 

 

 

 

 

Waktu tunggu 

transfer ke 

ruang rawat 

inap 

 

 

 

pemeriksaan 

darah sampai 

hasil tiba di 

IGD, dengan 

target waktu  

< 60 menit 

 

Waktu yang 

diperlukan 

untuk review 

dan konsultasi 

sampai adanya 

disposisi akhir 

oleh dokter 

 

 

Interval waktu 

antara 

disposisi akhir 
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1.Cepat jika ≤    

    30 menit 

2.Lama Jika >    

    30 menit 

 

 

 

 

 

1. Cepat jika 

≤ 2 jam  

2. Lama jika 

> 2 jam 

 

E. Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan di RSU.  Wisata UIT Makassar. 

F. Waktu Penelitian 

Penelitian ini selesai dilaksanakan oleh peneliti pada 26 Desember 2019 – 20 

Januari  2020. 



G. Instrumen Penelitian 

          Instrument penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mengukur 

atau mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan untuk 

mengukur variable independen dan variabel dependen menggunakan lembar 

observasi dan stopwatch, yaitu jam yang menampilkan waktu dalam bentuk 

angka (jam : menit). 

1. Variabel Length of Stay (LOS) diukur dengan menggunakan stopwatch 

untuk mengukur waktu pendaftaran sampai waktu pasien meninggalkan 

IGD 

2. Lembar observasi waktu pemeriksaan laboratorium menggunakan alat 

stopwatch 

3. Lembar observasi waktu review dan konsultasi menggunakan alat 

stopwatch. 

4. Lembar observasi waktu tunggu transfer diukur dengan menggunakan 

stopwatch. 

H. Prosedur Pengumpulan Data 

    Dalam pengumpulan data peneliti dibantu 2 asisten penelitian, dengan 

terlebih dahulu mengadakan sosialisasi dan pelatihan pengambilan data 

sebanyak 2 kali pertemuan (@ 30 menit tiap pertemuan) kepada dua asisten 

tersebut. Evaluasi dan praktik pengambilan data dilakukan di akhir sesi. 

  Adapun cara/teknik pengambilan data di lapangan sebagai berikut: 



1. Peneliti melakukan pengundian secara acak untuk menentukan cluster yang 

di ambil dan observasi, meliputi tempat (bedah, medik) dan waktu (shift 

pagi, sore dan malam). 

2. Mengobservasi pasien yang datang ke IGD sesuai kriteria penelitian dan 

mencatat setiap tahapan pemeriksaan yang dilakukan sampai secara fisik 

pasien dikirim ke unit rawat inap. 

3. Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan dan diperiksa 

kelengkapannya. Kemudian data dientri dan ditabulasi ke dalam komputer. 

Adapun tahapan pencatatanya sebagai berikut: 

1. Mencatat waktu pendaftaran (registration date/time), sesuai dengan yang 

tertera di status IGD 

2. Mencatat waktu Triage (masuk-keluar), waktu masuk triage adalah waktu 

pertama kali dokter/perawat triage melakukan assessment sejak 

kedatangan pasien ke IGD, waktu keluar triage adalah waktu pasien 

dipindahkan ke ruang observasi/resusitasi untuk tindak lanjut perawatan. 

3. Mencatat waktu Assessment awal oleh dokter (Physician initial Assessment 

date/time) 

4. Mencatat waktu Pemeriksaaan Diagnostik (in-out) untuk setiap 

pemeriksaan diagnostik yang dilakukan (Laboratorium, radiologi dst). 

5. Mencatat waktu konsultasi (in-out). 

6. Mencatat waktu disposisi akhir oleh dokter untuk MRS, KRS atau 

tindakan khusus (disposition date/time). 



7. Mencatat waktu transfer pasien ke unit rawat inap/kamar operasi/tindakan 

khusus (date/time patient left ED). 

Setelah data di dapatkan, peneliti kemudian mengukur dan mengevaluasi: 

1. Waktu tunggu pemeriksaan laboratorium, yaitu waktu dari order dokter 

untuk pemeriksaan darah sampai hasil tiba di IGD. 

2. Waktu tunggu disposisi (time to disposition), yaitu interval waktu 

pendaftaran dengan waktu disposisi oleh dokter untuk pulang, opname 

atau tindakan khusus (operasi) 

3. Waktu tunggu transfer ke unit rawat inap atau untuk tindakan khusus. 

4. Length of stay (LOS), yaitu interval waktu pendaftaran sampai pasien 

secara fisik meninggalkan IGD. 

I. Tehnik Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan 

Adapun pengolahan data sebagai berikut (Afriani, Ria, 2015) : 

a. Editing  

 Pada tahap ini penelitian melakukan pemeriksaan kelengkapan, 

kejelasan dan kesesuaian data yang diperoleh atau dikumpulkan. 

Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah 

data terkumpul mulai dari karakteristik responden, penilitian pretest 

dan posttest yang dilakukan. 

b. Coding  

Pada tahap ini dilakukan pemberian kode pada setiap data yang telah 

terkumpul agar memudahkan pengolahan data.  



c. Cleaning 

 Penelitian memastikan bahwa seluruh data yang telah dimasukkan 

kedalam mesin pengolahan data sudah sesuai dengan sebenarnya. 

Proses akhir dari pengolahan data adalah dengan melakukan 

pemeriksaan kembali kode yang sudah di entry data untuk melihat ada 

tidaknya kesalahan dalam entry data. Selanjutnya melakukan tabulasi 

data yaitu mengelompokkan data ke dalam tabel menurut kategorinya 

sehingga data siap dilakukan analisis secara univariat maupun 

bivariat. 

d. Tabulating  

Kegiatan memasukkan data hasil penelitian kedalam tabel kemudian 

diolah dengan bantuan komputer. 

2. Analisis Data 

a. Analisa Univariat 

       Analisa univariat yaitu analisa yang dilakukan terhadap tiap 

variable dari penelitian untuk mendapatkan gambaran secara 

deskriptif mengenai variabel yang diteliti.  

b. Analisa Bivariat 

       Analisa bivariat digunakan untuk melihat hubungan variabel 

independen dengan variabel dependen. Data diolah secara 

komputerisasi menngunakan program SPSS uji statistik chi square 

(X2), dengan derajat kemaknaan (α) 0,05. Jika nilai p < α (0,05) berarti 

Hipotesis diterima (ada hubungan variabel independen dengan 



variabel dependen). Sedangkan jika nilai p > α (0,05) berarti Hipotesis 

ditolak.  

J. Alur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pengambilan data awal dari RSU. Wisata UIT  Makassar 

Populasi :  

Semua pasien yang masuk ke IGD RSU. Wisata UIT Makassar 

Pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling 

dengan cara purposive sampling 

Instrumen penelitian 

(Lembar Observasi/stopwatch) 

Pengolahan Data 

Editing 

Koding 

Tabulasi 

Analisis Data 

Hasil dan Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 



 

  

K. Etika Penelitian 

       Etika penelitian bertujuan untuk melindungi hak–hak subjek antara lain 

menjamin kerahasiaan identitas responden, hak privasi, martabat dan hak 

untuk bebas dari resiko cedera intrinsik (fisik, sosial, dan emosional). 

        Dalam melakukan penelitian, peneliti memandang perlu adanya 

rekomendasi dari pihak lain dengan mengajukan permohonan izin kepada 

instansi tempat penelitian dalam hal ini RSU. Wisata UIT Makassar setelah 

mendapat persetujuan, Dalam melakukan penelitian, peneliti mengajukan 

permohonan kepada pihak terkait untuk mendapatkan persetujuan. Setelah 

mendapatkan persetujuan, maka penelitian dilakukan dengan menekankan 

pada masalah etika penelitian sebagai berikut (Selano, 2015):  

1. Inform concent 

   Informed consent diberikan kepada responden di dalam ruang observasi, 

dengan terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Inform 

consent di tanda tangani oleh responden/pasien dan boleh diwakili oleh 

pihak keluarga jika kondisi kesehatanya tidak memungkinkan untuk 

memberikan tanda tangan. 

2. Anomity (tanpa nama) 

Subjek mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan 

harus dirahasiakan, untuk itu perlu adanya anomity atau tanpa nama. 

Subjek tidak perlu mencantumkan nama dalam kuesioner untuk menjaga 



privasi. Untuk mengetahui keikutsertaan subjek penelitian menulis nomor 

kode pada masing–masing lembar pengumpulan data. 

3. Confidentiality (kerahasiaan) 

Ini merupakan masalah etika dengan memberikan kerahasiaan hasil 

penelitian baik informasi maupun masalah lainnya, semua informasi yang 

telah di peroleh dari subjek dijamin kerahasiannya oleh peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

         Penelitian ini berjudul Faktor-faktor Yang Berhubungan dengan Length 

Of Stay (LOS) Pasien di Instalasi Gawat Darurat yang dilaksanakn pada 

tanggal 26 Desember 2019 sampai tanggal 20 Januari 2020 di Rumah Sakit 

Umum Wisata UIT Makassar. Jenis penelitian Kuantitatif Non eksperimen 

dengan pendekatan cross-sectional study, jumlah responden sebanyak 45 

orang. Pengumpulan data dilakukan terhadap responden secara langsung 

dengan menggunakan lembar observasi dan stopwatch. Setelah data 

terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data, pengkodean dan analisa 

data secara univariat dan bivariat, kemudian data-data tersebut diolah 

menggunakan program SPSS dengan uji statistic chi-square dengan derajat 

kemaknaan (α) 0,05. 

1. Karakteristik Responden 

a. Karakteristik responden berdasarkan Umur 

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%). 



b. Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin. 

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%). 

c. Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan. 

Tabel 5.3  Tabel frekuensi responden berdasarkan Pendidikan di RSU. Wisata UIT   Makassar  

Status 

Pendidikan 

Frekuensi 

(n=45) 

Persentase (%) 

Pra Sekolah 13 28.9 

SD 

SMP 

PT 

22 

1 

9 

48.9 

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 22 orang (48.9%), Pra sekolah sebanyak 13 orang 

(28.9%), PT sebanyak 9 orang (20.2%) dan SMP 1 orang (2.2%) 

 

 

 

 



d. Karakteristik responden berdasarkan Pekerjaan 

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%). 

e. Karakteristik responden berdasarkan Status Pernikahan 

Tabel 5.5  Tabel frekuensi responden berdasarkan Status 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%). 

 

 

 



f. Karakteristik responden berdasarkan Triage level 

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%). 

g. Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kasus 

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%). 

h. Karakteristik responden berdasarkan Waktu Masuk 

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%). 

2. Analisa Univariat 

   Analisa Univariat digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel yang diteliti. Pada analisa univariat ini data 

kategori dapat dijelaskna dengan angka atau nilai jumlah data persentase 

setiap kelompok. 

a. Waktu pemeriksaan Laboratorium 

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%). 

 

 

 

 



 

b. Waktu Review dan Konsultasi 

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%). 

c. Waktu Transfer 

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%). 

 

 



 

d. Length of Stay (LOS) 

Tabel 5.13  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 5.13 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%). 

3. Analisa Bivariat 

   Analisa bivariat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara waktu pemeriksaan laboratorium, waktu review dan konsultasi dan 

waktu tunggu transfer ke ruangan dengan Length of Stay (LOS) pasien di 

IGD dianalisis dengan menggunakan chi-square, di RSU. wisata UIT 

Makassar dapat dilihat pada table berikut. 

a. Analisa hubungan waktu pemeriksaan laboratorium dengan LOS 

pasien di IGD RSU.  Wisata UIT Makassar: 

Tabel 5.13  Hubungan  waktu  pemeriksaan laboratorium  dengan  LOS  di  RSU. Wisata UIT        

      Makassar 

Pemeriksaan 

Laboratorium 

Length Of Stay (LOS)    

     Cepat      Lama       Total 
p 

n % n % n % 

Cepat 14 31.1 5 11.1 19 42.2 
0.019 

Lama 10 22.2 16 35.6 26 57.8 

Total 24 53.3 21 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 di IGD 

RSU. Wisata UIT Makassar. 

b. Analisa hubungan review dan konsultasi dengan LOS pasien di IGD 

RSU.  Wisata UIT Makassar: 

Tabel 5.14  Hubungan  waktu  review  dan  konsultasi   dengan  LOS  di  RSU.  Wisata  UIT    

            Makassar 

Review dan 

Konsultasi 

Length Of Stay(LOS)    

Cepat Lama Total 
p 

n % n % n % 

Cepat 17 37.8 8 17.8 25 55.6 

0.027 
Lama 7 15.6 13 28.9 20 44.4 

Total 24 53.3 21 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 

di IGD RSU. Wisata UIT Makassar. 

c. Analisa hubungan waktu transfer dengan LOS pasien di IGD RSU.  

Wisata UIT Makassar: 

    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 di IGD 

RSU. Wisata UIT Makassar. 

B.  Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Hubungan waktu pemeriksaan laboratorium dengan Length of Stay (LOS) 

Pasien di IGD  RSU. Wisata UIT Makassar 

   Berdasarkan hasil analisa data secara statistik dengan 

menggunakan uji Chi-Square diperoleh nilai p=0.019 < α (0.05). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara waktu 

pemeriksaan laboratorium dengan Length of Stay (LOS) pasien di IGD 

RSU. Wisata UIT Makassar. Berdasarkan tabel 5.13 dari 45 responden 

didapatkan sebanyak 14 orang (31.1%) yang memiliki waktu pemeriksaan 

laboratorium cepat dengan LOS cepat dan responden yang memiliki waktu 

pemeriksaan laboratorium cepat dengan LOS lama sebanyak 5 orang 



(11.1%), begitupun sebaliknya responden yang memiliki 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%).  

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. 

2. Hubungan waktu review dan konsultasi dengan Length of Stay (LOS) 

Pasien di IGD  RSU. Wisata UIT Makassar 

Berdasarkan hasil analisa data secara statistik dengan 

menggunakan uji chi-square, didapatkan nilai p=0,027 < α (0,05). Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa ada hubungan antara waktu review dan 

konsultasi dengan Length of Stay (LOS) pasien di IGD RSU. Wisata UIT 

Makassar. Berdasarkan tabel 5. 14 di atas, dari hasil peneitian diperoleh 

data dari 45 responden ditemukan 17 orang (37.8%) yang memiliki waktu 

review dan konsultasi cepat dengan LOS cepat dan responden yang 

memiliki waktu review dan konsultasi cepat dengan LOS lama sebanyak 8 

orang (17.8%), sedangkan responden menghabiskan waktu review dan 

konsultasi yang lama dengan LOS cepat sebanyak 7 orang (15.6%) dan 13 



orang (28.9%) responden menggunakan waktu review dan konsultasi yang 

lama dengan LOS yang lama. 

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 mengalami keterlambatan karena dokter 

spesialis tersebut masih melakukan visite di ruang perawatan atau 

mungkin di rumah sakit lain 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. 



3. Hubungan waktu transfer dengan Length of Stay (LOS) Pasien di IGD  

RSU. Wisata UIT Makassar 

   Berdasarkan tabel 5.15 hasil analisa data diperoleh expected count <5 hasil 

ini memenuhi syarat untuk menggunakan uji chi-square, dengan nilai 

p=0,005 < α (0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara waktu transfer pasien dengan Length of Stay (LOS) pasien 

di IGD RSU. Wisata UIT Makassar. Berdasarkan hasil penelitian, 

diperoleh data dari 45 responden dilihat dari waktu transfer pasien yang 

cepat dengan LOS cepat sebanyak 17 orang (37.8%) dan responden yang 

memiliki waktu transfer pasien cepat dengan LOS yang 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%).  

   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 Wihastuti 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 

adanya koordinasi yang berulang oleh perawat IGD dengan perawat 

ruangan tentang kesediaan tempat tidur karena kurangnya tenaga atau staff 

dalam tiap shift dan kurangnya fasilitas yang di butuhkan nantinya di 

ruang perawatan atau di ruang tindakan lainnya. Oleh karena itu pihak 

rumah sakit harusnya dapat mempertimbangkan hal tersebut, untuk 

mengurangi peningkatan LOS pasien di IGD dapat di susun strategi khusus 

untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan LOS pasien 

yang memanjang dengan membuat protokol/SOP yang efektif guna 



memperpendek antara waktu tiba sampai pasien dipindahkan dari IGD ke 

ruangan juga diperlukan adanya perencanaan jangka pendek tentang pusat 

sistem komunikasi dan informasi antara IGD dengan unit terkait untuk 

meminimalkan waktu koordinasi berulang 

C. Keterbatasan Penelitian 

         Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna dan 

memiliki keterbatasan. Keterbatasan keterbatasan tersebut antara lain : 

1. Kesulitan dalam menentukan batas waktu tunggu pelayanan 

laboratorium. 

    Waktu tunggu pelayanan laboratorium dalam penelitian ini adalah 

saat dokter jaga menginstruksikan ke petugas untuk mengirim sampel 

darah ke laboratorium sampai hasil darah dikirim kembali ke IGD. 

Namun pada kenyataannya ada kasus dimana hasil laboratorium sudah 

keluar namun belum di kirimkan ke IGD di karenakan belum di print. 

untuk menanyakan hasil alboratorium ini, dokter atau perawat jaga 

biasanya menelpon secara langsung petugas laboratorium. Hal ini 

membuat peneliti untuk mencatat waktu pasti selesainya hasil 

laboratorium.  

2. Kesulitan dalam mencari referensi 

   Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya tidak terlepas dari sumber-

sumber buku serta penelitian terkait. Dalam penelitian ini sedikitnya 

sumber informasi yang terkait dengan Emergency Department Length of 

Stay (EDLos) membuat peneliti kesulitan dalam mencari  sumber data 



buku. Sehingga dalam pengembangan hasil penelitian peneliti kesulitan 

menghubungkan antara data yang didapat  dengan teori-teori yang ada. 

C. Implikasi Dalam Keperawatan 

Pada penelitian ini  memberikan beberapa manfaat dalam dunia keperawatan 

antara lain :. 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

petugas kesehatan khususnya perawat yang berhubungan langsung 

dengan pasien admission di IGD. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan untuk 

dunia keperawatan dan dapat dijadikan data mengenai faktor apa saja 

yang dapat menyebabkan pasien mengalami LOS di IGD.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

A. 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 di IGD RSU. Wisata UIT Makassar 

mempengaruhi LOS yang memanjang dimana p=0,019 berarti p < α 

(0,05). 

2. Waktu review dan konsultasi di IGD RSU. Wisata UIT Makassar 

berpengaruh signifikan terhadap LOS pasien dimana p=0,027 atau p < α 

(0,05). 

3. Adanya hubungan yang signifikan antara waktu transfer pasien ke ruang 

rawat inap/tindakan khusus dengan LOS pasien di IGD, hal ini dapat 

dilihat secara statistik dari hasil uji chi-square didapatkan nilai p=0,005 

< α (0,05) 

B. 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. 
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