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Abstract: The quality of CPR on nurses as participant of Basic Cardiac Life Support Training. The 
quality of CPR performed by a nurse to provide treatment to patients with cardiac arrest should be 
considered because it can determine the survival of patients. The purpose of this study was to 
described the quality of CPR on nurses as participant of Basic Cardiac Life Support Training (BCLS). 
The method used is correlational with analytic cross sectional study design. Thirty samples were 
taken from nurses participated BCLS training. The data collection includes the characteristics of the 
respondents including age, gender, work experience, training experience and confidence as well as 
data about the quality of CPR is generated after training BCLS. The results of data analysis using 
Spearman test with significance level of 5% was found that there is a relationship between the age 
and experience of working with the resulting tidal volume capability. Work experience in the 
emergency room  also had a significant relationship with the ability to provide an effective volume in 
the act of ventilations. Characteristics of gender is also associated with the depth of chest 
compressions in delivering action and confidence levels are also associated with the wrong hand 
position (inaccuracy in placing their hand in the middle of the chest wall). Based on this it can be 
seen that the quality of CPR actions can be influenced by age, gender, experience and confidence. 
 
Keywords: Quality CPR, Nurses 
 
Abstrak : Kualitas CPR Pada Perawat Yang Mengikuti Pelatihan Basic Cardiac Life Support. 
Kualitas tindakan CPR yang dilakukan oleh seorang perawat dalam memberikan penanganan 
pada pasien dengan henti jantung harus diperhatikan karena dapat menentukan 
keberlangsungan hidup pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengggambarkan kualitas 
CPR perawat puskesmas yang mengikuti pelatihan Basic Cardiac Life Support (BCLS). 
Metode penelitian yang digunakan yaitu  korelasional dengan desain analytic cross sectional 
study. Sampel diambil dari perawat puskesmas yang mengikuti pelatihan BCLS berjumlah 30 
orang. Pengumpulan data meliputi karakteristik responden yang terdiri dari usia, jenis 
kelamin, pengalaman bekerja, pengalaman pelatihan dan kepercayaan diri serta data tentang 
kualitas CPR yang dihasilkan setelah mengikuti pelatihan BCLS. Hasil analisa data 
menggunakan uji Spearmen dengan taraf signifikansi 5 % didapatkan bahwa terdapat 
hubungan antara usia dan pengalaman bekerja dengan kemampuan volume tidal yang 
dihasilkan. Pengalaman kerja di Instalasi Gawat Darurat juga mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan kemampuan memberikan volume yang efektif dalam tindakan bantuan 
pernafasan. Karakteristik jenis kelamin juga berhubungan dengan kedalaman dalam 
memberikan tindakan kompresi dada serta tingkat kepercayaan diri juga berhubungan dengan 
terjadinya wrong hand position (ketidaktepatan dalam meletakkan tangan pada pertengahan 
dinding dada). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kualitas tindakan CPR dapat 
dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, pengalaman serta kepercayaan diri. 
 
Kata Kunci : Kualitas CPR, Perawat 
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PENDAHULUAN 

Cardio pulmonary resusitation (CPR) 
merupakan salah satu kompetensi dasar 
dalam penanganan kasus henti jantung, 
dimana kasus ini tidak memandang usia, 
waktu dan tempat termasuk bisa terjadi di 
layanan pra hospital seperti pusat 
kesehatan masyarakat (Puskesmas). Di 
USA ada sekitar 166.000-310.000 kasus 
henti jantung terjadi di luar rumah sakit 
dan angka keberhasilan tindakan CPR nya 
hanya 3,0%-16,3% itupun sebagian besar 
sudah mendapatkan pertolongan  dari 
layanan emergency medical service 
(EMS), (Pozner, 2010)  

Perawat tidak terkecuali perawat 
puskesmas secara kualitas dalam 
melakukan CPR harus di perhatikan, 
karena tindakan CPR ini merupakan salah 
satu matarantai faktor keberhasilan 
seseorang yang mengalami henti jantung 
adalah CPR out hospital cardiac arrest 
(OHCA) (AHA, 2015). Kualitas CPR ini 
dipengaruhi faktor fisik maupun non fisik. 
Faktor usia, jenis kelamin, IMT, kekuatan 
dan kelelahan merupakan faktor fisik yang 
harus diperhatikan. Faktor non fisik 
meliputi faktor lingkungan, pengalaman, 
latihan, dan rasa percaya diri dalam 
melakukan CPR akan sangat berpengaruh 
terhadap hight quality CPR (Plan & 
Taylor, 2013).  

Berdasarkan data diatas penelitian ini 
bertujuan mengetahui kualitas CPR yang 
dilakukan oleh perawat puskesmas. 
Kualitas ini akan dilihat dari faktor usia, 
jenis kelamin,pengalaman bekerja 
termasuk lamanya di unit gawat darurat 
(UGD), juga serta faktor latihan dan 
percaya diri dalam melakukan CPR.   
 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah korelasional dengan 
desain analytic cross sectional study 
dimana bertujuan untuk untuk mengetahui  

 

hubungan antara faktor – faktor tertentu 
dengan masalah berikutnya (Lapaui, 
2012). Dalam penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi kualitas tindakan CPR 
pada perawat Puskesmas yang mengikuti 
pelatihan BCLS (basic cardiac life 
support). Pengambilan data dilaksanakan 
pada bulan  September 2015 bertempat di 
sekertariat PPNI kabupaten Blora Jawa 
Tengah. Tehnik sampling menggunakan 
purposive sampling yaitu sebanyak 30 
orang terdiri dari 10 laki-laki dan 20 
peserta perempuan, dari 40 orang yang 
mengikuti pelatihan BCLS. Instrument 
yang digunakan adalah  lembar ceklist 
untuk mengetahui data karakteristik 
peserta dari segi jenis kelamin, usia, lama 
bekerja, pengalaman bekerja sebagai 
perawat UGD, keikutsertaan pelatihan 
BLS, pengalaman melakukan CPR 
langsung pada pasien, dan rasa percaya 
diri dalam melakukan CPR. Pengukuran 
kuaitas CPR menggunakan lembar hasil 
print out SkillReporter dari manikin CPR 
dari laerdal.  Kualitas CPR yang diukur 
adalah kualitas ventilasi (volume tidal dan 
jumah ventilasi efektif), dan kualitas 
kompresi (kedalaman, kecepatan, complete 
recoil, titik kompresi). Responden 
sebelumnya mengikuti pelatihan CPR 
selama 2 hari untuk skill nya, kemudian 
pada hari ke 3 dilakukan pengambilan data  
melalui print out skillreporter manikin. 

Analisa univariat dilakukan pada 
data karakteristik responden, dan kualitas 
CPR disajikan dengan numerik. Jika 
distribusinya normal, maka akan disajikan 
mean dan standar deviasi, apabila 
distribusi tidak normal maka akan 
disajikan dalam bentuk median dan range.  

Analisa bivariat dillakukan 
dilakukan pada hubungan antara 
karakteristik responden dengan kualitas 
CPR. Dalam penelitian ini menggunakan 
uji spearmen dengan taraf signifikasi 5% 
serta data diolah menggunakan SPSS for 
windows 17. 
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HASIL PENELITIAN 
 
1. Karakteristik responden  
 

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Responden 

Karakteristik 
Responden 

Frekuensi 
(n) 

Prosentase 
(%) 

Jenis Kelamin 
Laki – laki 
Perempuan 

 
10 
20 

 
32,3 
64,5 

Usia 
< 30 tahun 
30 – 40 tahun 
>40 tahun 

 
2 
21 
7 

 
6,5 
67,7 
22,6 

Pengalaman Bekerja 
< 5 tahun 
6 – 10 tahun 
11 – 15 tahun 
>15 tahun 

 
4 
4 
13 
9 

 
12,9 
12,9 
41,9 
29 

Pengalaman Sebagai 
Perawat IGD 
0 tahun 
1 – 5 tahun 
6 – 10 tahun 
>10 tahun 

 
10 
9 
4 
7 

 
32,3 
29 

12,9 
22,6 

Pengalaman 
Keikutsertaan 
Pelatihan 
Tidak pernah 
1 kali 
2 kali 

 
 
 

11 
8 
11 

 
 
 

35,5 
25,8 
35,5 

Pengalaman CPR 
pada pasien 
Tidak pernah 
< 5 kali 
5 – 10 kali 
>10 kali 

 
 

20 
6 
3 
1 

 
 

66,7 
20 
9,9 
3,4 

Kepercayaan Diri 
Tidak percaya diri 
Percaya diri 
Sangat percaya diri 

 
4 
25 
1 

 
13,3 
83,3 
3,3 

 
 
 
 
 
 
 

2. Kualitas CPR Responden 

Tabel 2. Kualitas CPR Responden 

High Quality 
CPR 

 

Median Min - Max 

Rata – Rata 
Volume Tidal  

650 440 - 890 

Jumlah Ventilasi 
Efektif (kali) 

8 1 – 10 

Kedalaman 
(mm) 

53,5 47 – 58 

Kecepatan 
(x/menit) 

104 80 – 111 

Wrong Hand 
Position (kali) 

11 0 – 137 

Incomplete 
Release (kali) 

0 0 – 57 

 

2.1 Hubungan antara usia dengan 
kemampuan volume tidal 
 
Hasil analisis data menggunakan spearmen 
didapatkan nilai p value 0,033. Hal ini 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
yang bermakna antara usia dengan 
kemampuan volume tidal. Jika dilihat dari 
gambar 1, dapat diketahui bahwa pada 
usia 30 – 40 tahun mempunyai 
kemampuan menghasilkan volume tidal 
600 – 700 ml. Kemampuan volume tidal 
ini merupakan volume tidal yang berada 
pada rentang yang diharapkan dalam 
pemberian ventilasi saat melakukan 
tindakan CPR.  

 
Gambar 1. Box Plot Usia dengan   

Kemampuan  Volume Tidal 
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2.2 Hubungan Pengalaman Bekerja 
Sebagai Perawat dengan 
Kemampuan Volume Tidal 

 
Analisis hubungan antara pengalaman 
bekerja sebagai perawat di bangsal dengan 
kemampuan volume tidal didapatkan 
hubungan yang bermakna dengan p value 
0,008. Sedangkan hubungan antara 
pengalaman bekerja sebagai perawat di 
IGD dengan kemampuan volume tidal 
didapatkan hubungan yang bermakna 
dengan p value 0,015. 

 
Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa 
pengalaman bekerja sebagai perawat di 
IGD selama 11 – 15 tahun dapat 
menghasilkan volume tidal sebesar 600 – 
700 ml ketika memberikan ventilasi pada 
saat tindakan CPR. Sedangkan jika dilihat 
pada gambar 3 diketahui bahwa seluruh 
responden yang mempunyai pengalaman 
bekerja di instalasi gawat darurat (IGD) 
mulai dari 0 tahun sampai dengan 10 
tahun mempunyai kemampuan 
menghasilkan volume tidal sebanyak 600 
– 700 ml saat melakukan ventilasi pada 
tindakan CPR. 
 

 
 

Gambar 2. Box Plot Pengalaman 
Bekerja Sebagai Perawat di Bangsal 
dengan Kemampuan Volume Tidal 

 

 
 

Gambar 3. Box Plot Pengalaman 
Bekerja Sebagai Perawat di IGD 

dengan Kemampuan Volume Tidal 
 

2.3 Hubungan Pengalaman Bekerja di 
IGD dengan Kemampuan 
Memberikan Ventilasi Efektif 

Hasil analisis data didapatkan terdapat 
hubungan yang bermakna antara 
pengalaman bekerja di IGD dengan 
kemampuan memberikan ventilasi efektif 
saat melakukan tindakan CPR dengan p 
value 0,022. Sesuai gambar 4 terlihat 
bahwa pada responden yang mempunyai 
pengalaman bekerja di IGD selama 0 (nol) 
tahun sampai dengan 5 tahun mempunyai 
kemampuan yang lebih baik dalam 
memberikan ventilasi efektif saat 
melakukan tindakan CPR selama 5 siklus.  

 
Gambar 4. Box Plot Pengalaman Bekerja di 

IGD dengan Kemampuan Memberikan 
Ventilasi Efektif Dalam 5 Siklus  
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2.4 Hubungan Jenis Kelamin dengan 
Kedalaman kompresi dada dalam 
melakukan tindakan CPR 
 
Hasil analisis hubungan antara jenis 
kelamin dengan kedalaman kompresi 
dada didapatkan hubungan yang 
bermakna dengan p value 0,001. 
Hasil selanjutnya sesuai dengan 
gambar 5 didapatkan bahwa pada jenis 
kelamin laki – laki menghasilkan 
kedalaman kompresi dada yang lebih 
baik dibandingkan dengan kedalaman 
kompresi dada yang dihasilkan 
perempuan.  
 

 
 

Gambar 5. Box Plot Jenis Kelamin dengan 
Kedalaman dalam melakukan tindakan CPR 

 
 
2.5 Hubungan Kepercayaan Diri 

dengan Ketidaktepatan Dalam 
Posisi Tangan (Wrong Hand 
Position) 
 

Analisis data hubungan kepercayaan diri 
dengan terjadinya wrong hand position 
menggunakan spearmen menunjukkan 
hasil p value 0,013. Hal ini menunjukkan 
adanya hubungan yang bermakna antara 
kepercayaan diri dengan terjadinya wrong 
hand position. Gambar 6 menunjukkan 
bahwa responden dengan kelompok yang 
tidak percaya diri akan mengalami wrong 
hand position yang lebih besar daripada 
yang percaya diri. 

 

 
 

Gambar 6. Box Plot Kepercayaan Diri 
dengan Ketidaktepatan Dalam Posisi 

Tangan (Wrong Hand Position) 
 

PEMBAHASAN 
 
 Profesi perawat dimanapun dia 
bekerja baik di rumah sakit mauapun di 
luar rumah sakit termasuk di puskesmas 
harus memiliki ketrampilan basic life 
support, terutama tindakan CPR. 
Berdasarkan penelitian ini yang dilakukan 
pada perawat puskesmas memperkuat akan 
pentingnya kualitas CPR dengan beberapa 
faktor yang mempengaruhi.  

 Terdapat hubungan usia dengan 
kualitas CPR pada jumah volume tidal 
(VT). Usia rentang 30 - 40 tahun memilki 
nilai VT 600-700 ml. kecukupan ventilasi 
ini akan dapat membantu mengembalikan 
suplay oksigen sekitar 18 % dari udara 
ekspirasi yang diberikan saat melakukan 
ventilasi dengan VT yang diharapkan. 
Kecukupan VT ini akan membantu 
kecukupan oksigen dalam darah yang 
disirkulasikan melalui tindakan CPR.  
 Efektifitas pemberian ventilasi 
efektif yaitu pada rentang 8 – 10 kali 
dalam 5 siklus CPR, dimana dalam 
penelitian ini terdapat hubungan antara 
lama kerja di IGD dengan pemberian 
ventilasi yang efektif dimana nilai P value 
0.022. Hal ini disebabkan seorang perawat 
yang telah memliki pengalaman kerja di 
IGD akan sering terpapar tindakan CPR, 
dan sering mendapatkan pelatihan 
tindakan CPR. sebuah penelitian 
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dijelaskan bahwa seseorang dengan 
pengalaman dan latihan CPR secara 
kontinyu akan dapat membantu 
peningkatan kualitas CPR yang tinggi. 
Berdasarkan penelitian ini seseorang 
perawat yang akan ditempatkan di IGD 
diperlukan paparan dan latihan CPR secara 
kontinyu untuk mendapatkan kualitas 
tindakan CPR yang baik.   
     Faktor berikutnya yang 
mempengaruhi kualitas CPR adalah jenis 
kelamin. Berdasar penelitian ini 
didapatkan nilai korelasi yang sangat 
bermakna antara jenis kelamin dengan 
kedalaman kompresi dada yaitu dengan 
Pvalue 0.001. Pada laki-laki kualitas 
kedalaman kompresi pada tindakan CPR 
akan lebih baik dibanding perawat 
perempuan. Kedalaman kompresi dada ini 
merupakan faktor penting dalam CPR 
untuk pengembalian pemompaan jantung 
dengan efektif, kualitas yang diharapkan 
adalah ≥ 5 cm atau 2.5 Inchi, atau pada 
AHA 2015 disarankan depth nya 5 - 6 cm. 
Pada saat terjadinya kompresi dada ini 
kebutuhan sirkulasi yang terhenti 
mendadak dapat tercukupi terutama ke sel 
organ penting otak, jantung dan paru yang 
tidak dapat organ-organ tersebut 
dihentikan sirkulasinya dalam jangka 
waktu yang lama, akan mungkin terjadi 
kematian atau brain damage apabila 
oksigen ke otak yang dibawa oleh darah 
terhenti > 4 – 6 menit (Suharsono, 2012). 
Pada laki-laki memliki masa otot yang 
lebih, terutama laik-laki yang memiliki 
berat badan dan tinggi badan yang lebih 
akan memberikan pertolongan lebih baik, 
hal ini dikarenakan masa otot yang lebih 
akan tidak mudah lelah (Furelos ,et 
al.,2012). Pada perawat laki-laki akan 
memilki kebugaran lebih disbanding laki-
laki, tentunya yang mempunyai indeks 
masa tubuh (IMT) yang ideal karena pada 
obesitas atau kurang ideal IMT nya akan 
memiliki kualitas cardiorespirasi yang 
rendah, sehingga berdampak pada faktor 
tekanan yang di berikan (Chalkias, et al., 
2013). 

    Kualitas kompresi dada juga akan 
di pengaruhi oleh titik kompresi yaitu 
central of chest tengah-tengah tulang dada 
(AHA 2010), signifikasi pada penelitian 
ini adalah dengan faktor percaya diri 
(konfiden) dimana didapatkan pValue 
0.013, dimana seseorang dengan tidak 
percaya diri dalam melakukan CPR akan 
memiliki wrong hand posisition lebih 
besar. Ketepatan titik kompresi ini akan 
membuat tepat pada posisi anatomi 
jantung dan mencegah terjadinya 
komplikasi-komplikasi seperti  patah 
tulang costa, trauma abdomen dan trauma 
lain. Faktor konfiden ini akan berpengaruh 
terhadap ketepatan titik kompresi, dan 
apabila seseorang dengan banyak 
berlatih,dan sering terpapar akan 
mengerjakan CPR lebih konfiden (Traves 
et al., 2010). Percaya diri ini juga dapat 
dibangun dari sikap profesionalisme, 
dimana seseorang yang faham akan teori 
titik kompresi dada, mampu memilih 
beberapa cara yang cermat untuk lebih 
tepat dalam titik kompresi dada, dan 
memilki perasaan untuk dapat menolong 
atau motivasi belajar CPR dengan baik. 
Sehingga perawat puskesmas pun akan 
lebih konfiden apabila memiliki sikap 
sungguh-sungguh untuk meninggkatkan 
kualitas CPR.             

 
SIMPULAN 
   
 Kualitas CPR terdiri dari ventilasi 
yang adekuat dan hight quality kompresi 
perawat puskesmas dapat dipengaruhi 
faktor yang bersifat fisikal dan non fisik. 
Faktor usia dapat berhubungan dengan 
kualitas kecukupan volume tidal yang 
diharapkan. Begitu pula ventilasi yang 
efektif dikarenakan faktor pengalaman 
bekerja di IGD, seorang perawat bekerja di 
IGD akan sering terpapar CPR sehingga 
akan dapat meningkatkan kualitas ventilasi 
yang efektif. Faktor jenis kelamin akan 
berhubungan dengan kualitas kedalaman 
kompresi, pada laki-laki yang memiliki 
masa otot yang kuat akan dapat 
meningkatkan kualitas depth. Kualitas 
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CPR pada ketepatan titik kompresi juga 
dipengaruhi rasa percaya diri, semakin 
seseorang konfiden akan mudah dalam 
menempatkan pangkal telapak tangan 
sehingga akan menghindarkan terjadinya 
wrong hand posisition.   
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
American Heart Association AHA. 2015. 

Guidelines CPR ECC 2015. 
Higlights of the 2015. 

 
Chalkias Athanasios, at al., 2013, One-

hand chest compression and hands-
off time in single-lay rescuer CPR-a 
manikin study, American Journal of 
Emergency Medicine, 31. 1462-
1465 

 
Fureloz Roberto Barcala, et al., 2013, 

Effect of physical fatigue on the 
quality CPR: a water rescue study of 
lifeguards Physical fatigue and 
quality CPR in a water rescue, 
American Journal of Emergency 
Medicine 31 , 473–477 

 
Lapaui. 2012. Metode Penelitian 

Kesehatan. Jakarta : Yayasan 
Pustaka Obor Jakarta 

 
Pozner , 2011, Cardiopulmonary 

resuscitation feedback improves the 
quality of chest compression 
provided by hospital health care 
professionals, American Journal of 
Emergency Medicine  29, 618–625. 

 
Suharsono Tony & Kartika Ningsih Dewi, 

2012, Penataklaksanaan Henti 
jantung di luar Rumah Sakit Sesuai 
dengan Algoritma AHA 2010, Edisi 
Revisi, Penerbit UMM Press, 
Malang, ISBN : 978-979-796-068-1 

 
Travers, Andrew H et al. 2010. Part 4: 

CPR Overview: 2010 American 
Heart Association Guidelines for 

Cardiopulmonary Resuscitation and 
Emergency Cardiovascular Care. 
Circulation 2010 ;122;S676-S684. 
DOI: 10.1161/ CIRCULATION 
AHA.110.970913 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 




