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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di RSU PKU Muhammadiyah Bantul yang 

terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 124 Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta, 55711. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul 

berdiri pada tanggal 1 Maret 1966 dengan status Rumah Bersalin Khusus 

Ibu dan Anak sampai tahun 1995 meningkat menjadi Rumah Sakit Khusus 

yaitu Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak dan pada tahun 2001 menjadi 

Rumah Sakit Umum. Pelayanan medis yang ada di RSU PKU 

Muhammadiyah Bantul antara lain Bedah Umum, Digestive, Anak, 

Orthopedie/tulang, THT, Syaraf, Ginekologi, Obstetri, Urologi dan 

Kebidanan. 

PKU Muhammadiyah Bantul sebagai salah satu rumah sakit swasta di 

Kabupaten Bantul memberikan nuansa baru dalam dunia kesehatan. 

Rumah Sakit ini merupakan tempat yang strategis bagi masyarakat Bantul 

untuk dijangkau. Berkat kerja keras dalam memberikan layanan kesehatan 

kepada masyarakat Bantul, PKU Muhammadiyah mendapatkan ISO 

9001:2000 tentang managemen mutu rumah sakit. Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah mempunyai enam bangsal perawatan yaitu: Al-fath (VIP), 

An-Nissa (Obsgin), Ar-Rahman (Anak), Al-kahf (Bedah), Al-A’raf, Al-

insan (Penyakit Dalam), Al-Kautsar, An-Nuur (Kamar Bayi). 
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Penelitian ini dilakukan khususnya di bangsal Al-Kahfi, Al-A’raaf, 

Al-Insan dan Al-Kautsar. Bangsal Al-Kahfi adalah bangsal khusus bedah, 

bangsal Al-Kahfi terdapat ruang VIP, kelas 1 dan 2 dengan jumlah 

perawat yakni 7 perawat. Bangsal Al-A’raaf adalah bangsal penyakit 

dalam khususnya bangsal dewasa, tetapi khusus di ruang VIP bisa 

dimasukkan pasien anak-anak. Bangsal ini terdapat 2 ruang isolasi, ruang 

VIP dan kelas 3 dengan jumlah perawat sebanyak 31 perawat dan dibagi 

menjadi 2 tim. 1 tim di VIP dengan jumlah 15 perawat dan1 tim lainnya di 

kelas 3 yang terdiri dari 16 perawat. Bangsal Al-Insan adalah bangsal 

bedah terdapat 2 ruangan yaitu kelas 2 dan kelas 3 dengan jumlah perawat 

sebanyak 14 perawat. Bangsal Al-Kautsar adalah bangsal dewasa yang 

terdiri dari bangsal dalam dan bedah, terdapat 2 ruangan yaitu kelas 1 dan 

2. 

B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik keberhasilan dalam melakukan perawatan luka post 

operasi berdasarkan karakteristik perawat 

 

Subjek dalam penelitian adalah perawat yang melakukan 

perawatan luka pada pasien post operasi di Ruang Rawat Inap kelas II 

dan II di RSU PKU Muhammadiyah Bantul yang berjumlah 58 

perawat pelaksana. Adapun karakterisktik perawat yaitu usia, jenis 

kelamin, pendidikan dan masa kerja. 

 

 



35 
 

 
 

Tabel 4.1 Distribusi frekuensi keberhasilan dalam melakukan 

implementasi perawatan luka post operasi sesuai sop 

berdasarkan karakteristik perawat di RSU PKU 

Muhammadiyah Bantul 

No  

 

 

Implementasi 

prosedur 

perawatan luka 

post operasi 

Jumlah 

 Karakteristik Sesuai Tidak sesuai 

  f % f % f % 

1 Usia       

Dewasa awal 47 81,0 - - 47 81,0  

 Dewasa akhir 9 15,5 2 3,5 11 19,0  

 Total  56 96,5 2 3,5 58 100  

2 Jenis kelamin       

Laki-laki 14 24,1  - - 14 24,1  

 Perempuan 42 72,4  2 3,5 44 75,9 

 Total 56 96,5  2 3,5 58 100 

3 Pendidikan       

 D3 47 81,0  2 3,5  49 84,5 

 S1 9 15,5  - - 9 15,5 

 Total  56 96,5  2 3,5 58 100  

4 Masa kerja       

 <5 19 32,8  - - 19 32,8 

 >5 37 63,7  2 3,5  39 67,2  

 Total 56 96,5 2 3,5 58 100 

Sumber: Data Primer, 2016 

 

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 58 responden, perawat 

terbanyak berusia dewasa awal yaitu berjumlah 47 perawat (81,0%), 

jenis kelamin terbanyak adalah perempuan yaitu 44 perawat (75,9%), 

tingkat pendidikan terbanyak berpendidikan D3 yaitu sebanyak 49 

perawat (84,5%) dan masa kerja terbanyak adalah di atas 5 tahun yaitu 

sebanyak 39 perawat (67,2%). Tabel 4.1 juga menunjukkan hasil 

bahwa perawat yang melakukan perawatan luka post operasi tidak 

sesuai prosedur berdasarkan karakteristik perawat yaitu dewasa akhir 
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sebanyak 2 perawat (3,5%), berdasarkan jenis kelamin yaitu 

perempuan sebanyak 2 perawat (3,5%), berpendidikan D3 sebanyak 2 

perawat (3,5%) dan masa kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 2 perawat 

(3,5%). 

2. Karakteristik Kesesuaian Perawat dalam Mempersiapkan Alat dan 

Bahan Perawatan Luka Post Operasi berdasarkan Karakteristik 

Perawat 

Tabel 4.2 Distribusi frekuensi perawat dalam mempersiapkan alat dan 

bahan perawatan luka post operasi berdasarkan karakteristik 

perawat di RSU PKU Muhammadiyah Bantul 

No  

 

 

Persiapan alat dan 

bahan perawatan 

luka post operasi 

Jumlah 

 Karakteristik Sesuai Tidak sesuai 

  f % f % f % 

1 Usia       

Dewasa awal 47 81,0 - - 47 81,0  

 Dewasa akhir 11 19,0 - - 11 19,0  

 Total  58 100 - - 58 100  

2 Jenis kelamin       

Laki-laki 14 24,1  - - 14 24,1  

 Perempuan 44 75,9  - - 44 75,9 

 Total 58 100 - - 58 100 

3 Pendidikan       

 D3 49 84,5  - -  49 84,5 

 S1 9 15,5  - - 9 15,5 

 Total  58 100  - - 58 100  

4 Masa kerja       

 <5 19 32,8  - - 19 32,8 

 >5 39 67,2  - -  39 67,2  

 Total 58 100 - - 58 100 

Sumber: Data primer, 2016 

Tabel 4.2 menunjukkan hasil bahwa seluruh perawat yang berjumlah 

58 perawat (100%) sudah melakukan persiapan alat dan bahan sesuai 

dengan SOP. Dilihat dari usia dewasa awal dan dewasa akhir, jenis 

kelamin laki-laki dan perempuan, berpendidikan D3 dan S1, dan masa 
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kerja <5 tahun dan >5 tahun sudah menyiapkan alat dan bahan perawatan 

luka post operasi sesuai dengan SOP, tetapi ada 1 perawat yang 

menggunakan 1 alat dan bahan untuk 1 pasien. 

C. Pembahasan 

1. Keberhasilan dalam melakukan implementasi perawatan luka 

post operasi sesuai SOP berdasarkan karakteristik perawat 

 

Berdasarkan tabel 4.1 didapatkan hasil perawat yang melakukan 

implementasi prosedur perawatan luka post operasi yang sesuai dengan 

SOP yaitu perawat dengan usia dewasa awal sebanyak 47 perawat 

karena dari hasil observasi peneiti pada usia dewasa awal (20-40 

tahun) masih memiliki daya ingat yang kuat dan semangat untuk 

bekerja lebih besar daripada usia yang sudah memasuki dewasa akhir, 

seperti yang dijelaskan juga oleh Monks (2000) bahwa secara 

fisiologis pertumbuhan dan perkembangan seseorang dapat 

digambarkan dengan pertumbuhan umur. Dengan peningkatan umur 

diharapkan terjadi peningkatan kemampuan motorik sesuai dengan 

tumbuh kembangnya yang identik dengan semangat tinggi dan tenaga 

yang prima. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Permatasari (2013) yang mendapatkan hasil perawat yang berusia 

dewasa awal melaksanaan universal precaution dengan kategori baik. 

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Syahrizal, Karim dan 

Nauli (2015) bahwa perawat yang melaksanakan universal precaution 

dengan kategori baik adalah dewasa awal, hal ini dikarenakan dewasa 
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awal adalah usia yang produktif untuk bekerja, pada usia ini seorang 

perawat dapat melakukan berbagai tindakan keperawatan khususnya 

tindakan pemasangan infus. Penelitian ini juga sesuai dengan 

penelitian Wibowo (2013) yang menyebutkan bahwa perawat yang 

menggunakan sarung tangan lebih banyak pada usia dewasa awal 

(kurang dari 30 tahun). 

Hasil penelitian Kusumaningtiyas, Kristiyawati & Purnomo (2013) 

menunjukkan bahwa usia dewasa akhir lebih patuh dalam melakukan 

cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan, 

hal ini dapat terjadi karena menurut Kusumaningtiyas, Kristiyawati & 

Purnomo (2013) semakin tingginya usia seseorang maka proses 

pemikirannya lebih matang dan semakin lanjutnya usia seseorang 

semakin lebih bertanggung jawab dan lebih tertib. Penelitian 

Kusumaningtiyas, Kristiyawati & Purnomo (2013) tentu berbeda 

dengan hasil yang didapatkan oleh peneliti yang mendapatkan hasil 

bahwa pada usia dewasa akhir ada 2 orang perawat yang melakukan 

implementasi perawatan luka post operasi tidak sesuai dengan SOP 

dikarenakan pada usia dewasa akhir (41-60 tahun) biasanya mulai 

mengalami penurunan fungsi fisiologis yang dapat menyebabkan 

kurang baiknya dalam melakukan suatu aktivitas. Dari hasil observasi 

yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa perawat yang memiliki 

usia dewasa akhir melakukan implementasi perawatan luka post 

operasi tidak sesuai dengan SOP dengan alasan perawat sering lupa 
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dengan checklist SOP yang ada di rumah sakit tersebut seperti perawat 

lupa menutup tirai untuk menjaga privasi pasien, perawat tidak 

menyiapkan pasien pada posisi nyaman, perawat mencuci tangan dan 

memakai sarung tangan di nurse station. Hasil ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Adisetiawan (2010) yang menjelaskan 

pada usia-usia yang relatif tua, meskipun sudah memiliki pengalaman 

kerja yang lebih banyak, namun kondisi fisik yang menurun 

mengakibatkan penurunan produktivitas. Hasil penelitian ini berbeda 

dengan penelitian yang didapatkan oleh Kusumaningtiyas, 

Kristiyawati & Purnomo (2013) bahwa usia dewasa akhir lebih patuh 

dalam melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan 

tindakan keperawatan. 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti di RSU PKU Muhammadiyah Bantul dengan 

58 perawat didapatkan bahwa sebagian besar perawat adalah 

perempuan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 2 perawat yang 

melakukan implementasi prosedur perawatan luka post operasi yang 

tidak sesuai dengan SOP adalah perempuan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Setyobudi (2013) mendapatkan hasil bahwa perempuan memiliki 

tingkat kepatuhan lebih tinggi dari pada pria karena perempuan 

memiliki sifat yang sabar, tekun dan telaten. Hasil penelitian yang 

didapatkan oleh peneliti dengan Setyobudi (2013) terdapat perbedaan, 

hal ini berbeda dengan hasil peneliti dikarenakan proporsi perempuan 
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dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih banyak 

dibandingkan laki-laki sehingga frekuensi untuk melakukan kesalahan 

oleh perempuan pun akan lebih besar dari pada laki-laki. Sama seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Bawelle (2013) bahwa perawat yang 

berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada perawat yang 

berjenis kelamin laki-laki. Penelitian ini juga memiliki kesamaan 

dengan teori yang dikemukakan oleh Rolinson dan Kish (2010) bahwa 

jenis kelamin perawat didominasi oleh perempuan, karena dalam 

sejarahnya keperawatan muncul sebagai peran care taking (pemberi 

perawatan) secara tradisional di dalam keluarga dan masyarakat. 

Berdasarkan tabel 4.1 tingkat pendidikan perawat yang melakukan 

implementasi prosedur perawatan luka post operasi yang tidak sesuai 

dengan SOP yaitu D3 sebanyak 2 orang. Seperti yang kita ketahui 

bahwa semakin tingginya pendidikan yang ditempuh oleh seseorang 

maka semakin tinggi juga pengetahuan dan pengalaman yang 

didapatkan, sehingga akan semakin baik juga suatu pelayanan atau 

tindakan yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Hal ini juga 

dijelaskan oleh Wola (2013) bahwa penataan pendidikan perawat 

adalah menuju tatanan profesionalisme dan globalisasi. Rendahnya 

pendidikan dan pengalaman seseorang maka semakin rendah 

pelayanan keperawatan dan daya saing perawat tersebut dengan 

perawat asing. Tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali 

(2012) didapatkan bahwa perawat yang berpendidikan D3 yang 
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melaksanakan implementasi prosedur perawatan luka post operasi 

sudah tergolong baik dan sesuai dengan SOP. Hasil penelitian yang 

didapatkan oleh Ali (2012) dengan yang dilakukan oleh peneliti 

terdapat sedikit perbedaan, hal ini bisa terjadi karena saat peneliti 

melakukan observasi 2 perawat yang melakukan implementasi 

prosedur perawatan luka post operasi tidak sesuai dengan SOP masih 

mengabaikan hal kecil tetapi sangat besar dampaknya untuk pasien 

bahkan untuk perawat itu sendiri, Perawat tidak melakukan beberapa 

prosedur sesuai dengan SOP seperti contoh perawat tidak menjaga 

privasi pasien, perawat tidak menyiapkan pasien pada posisi nyaman, 

perawat memakai sarung tangan dari nurse station dan perawat 

menjelaskan bahwa antara materi dan realita di lapangan kerja itu 

berbeda, sehingga dampaknya perawat jadi mengabaikan pentingnya 

melaksanakan perawatan luka post operasi sesuai dengan SOP. Hal ini 

terbukti bahwa kurangnya pengetahuan perawat tentang pentingnya 

melaksanakan implementasi prosedur perawatan luka post operasi 

sesuai SOP. 

Berdasarkan tabel 4.1 penelitian menunjukkan bahwa perawat yang 

melakukan implementasi prosedur perawatan luka post operasi sesuai 

dengan SOP yaitu perawat dengan masa kerja kurang dari 5 tahun dan 

yang tidak sesuai dengan SOP yaitu lebih dari 5 tahun sebanyak 2 

perawat. Hal ini bisa terjadi karena ada kaitannya dengan usia perawat 

yang semakin bertambah dan pendidikan perawat yang masih rendah 
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sehingga masa kerja yang lama pun tidak menjadi patokan seseorang 

akan melakukan suatu pekerjaan dengan baik, seperti dari hasil 

observasi yang peneliti lakukan didapatkan hasil bahwa perawat yang 

masa kerjanya lebih lama melaksanakan implementasi prosedur 

perawatan luka post operasi tidak sesuai dengan SOP. Setiyobudi 

(2013) menjelaskan bahwa perawat dengan pengetahuan yang tinggi 

dengan lama kerja yang masih rendah cenderung memiliki kepatuhan 

lebih tinggi dibandingkan perawat yang masa kerjanya lebih lama. 

Penelitian ini juga didukung oleh Wola (2013) di RSU daerah Umbu 

Rara Meha Waingapu yang mendapatkan hasil bahwa perawat yang 

melaksanakan implementasi prosedur perawatan luka post operasi 

yang tidak sesuai yaitu perawat yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2015) menunjukkan hasil yang 

berbeda dengan yang didapatkan oleh peneliti yaitu perawat yang masa 

kerjanya kurang dari 5 tahun melakukan perawatan luka tidak sesuai 

dengan SOP. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

didapatkan bahwa responden yang memiliki masa kerja lebih dari 5 

tahun melakukan implementasi prosedur perawatan luka post operasi 

tidak sesuai dengan SOP, hal ini dapat disebabkan karena adanya 

faktor-faktor lain seperti usia responden yang semakin lanjut, 

pendidikan responden yang masih rendah dan ketidakpatuhan 

responden sehingga pelaksanaan implementasi prosedur perawatan 

luka post operasi tidak sesuai dengan SOP. 
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Berdasarkan tabel 4.1 peneliti melakukan observasi pada 58 

perawat dan didapatkan hasil 56 perawat melakukan implementasi 

perawatan luka post operasi sesuai dengan SOP, sedangkan yang 

melakukan implementasi perawatan luka post operasi tidak sesuai 

dengan SOP yaitu 2 perawat. Segala tindakan perawat yang akan 

dilakukan harus sesuai dengan SOP yang sudah ada di rumah sakit, 

begitu juga dengan implementasi perawatan luka post operasi harus 

dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Tindakan 

perawatan luka post operasi akan berkualitas apabila dalam 

pelaksanaannya selalu mengacu pada protap yang telah ditetapkan 

seperti membaca rekam medis pasien, menyiapkan alat, mencuci 

tangan sebelum melakukan tindakan dan lain sebagainya.  

Ali (2012) menyatakan bahwa perawatan luka yang baik akan 

berdampak pada mutu pelayanan keperawatan serta kepuasan bagi 

penerima pelayanan keperawatan dan dapat mencegah timbulnya 

infeksi paska bedah apabila perawatan luka dilakukan sesuai dengan 

SOP. Perawatan luka post operasi tidak dapat dilepaskan dari peran 

perawat sebagai tenaga kesehatan, sebagai salah satu sarana kesehatan 

dalam memberikan perawatan baik dalam bentuk fisik maupun 

psikologis, selain kinerja yang baik agar perawatan luka dapat 

dilakukan sesuai dengan SOP harus didukung pula oleh kelengkapan 

alat di rumah sakit, agar tercapai implementasi luka post operasi dapat 
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dilakukan dengan baik sehingga mutu pelayanan keperawatan akan 

menjadi baik. 

Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti perawat dalam 

melakukan perawatan luka post operasi pada umumnya sudah 

melakukan perawatan luka post operasi sesuai dengan SOP, hanya ada 

2 perawat yang melakukan perawatan luka post operasi tidak sesuai 

dengan SOP. Perawat yang melakukan implementasi prosedur 

perawatan luka post operasi tidak sesuai dengan SOP disebabkan oleh 

beberapa faktor salah satunya perawat sering mengabaikan hal kecil 

tetapi berdampak besar bagi perawat terutama bagi pasien, seperti dari 

observasi yang didapatkan oleh peneliti perawat tidak mencuci tangan 

sebelum berkontak dengan pasien, tapi perawat mencuci tangan 

sewaktu masih di nurse station, selain itu perawat juga tidak 

menjelaskan terlebih dahulu prosedur apa yang akan dilakukan, 

kemudian untuk alat perawatan luka didapatkan 1 dari 2 perawat yang 

melaksanakan implementasi prosedur perawatan luka post operasi 

tidak sesuai dengan SOP menggunakan 1 alat untuk 2 pasien, tindakan 

yang dilakukan oleh perawat yang melakukan implementasi perawatan 

luka post operasi yang tidak sesuai ini sangat menyimpang dari 

prosedur perawatan luka. Perawat yang melakukan perawatan luka 

post operasi sesuai dengan SOP tentunya lebih banyak dari pada yang 

melakukan perawatan luka post operasi tidak sesuai dengan SOP yaitu 

sebanyak 56 perawat sudah melakukan perawatan luka post operasi 
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sesuai dengan SOP, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

perawat sudah memiliki kepatuhan yang baik dalam melakukan 

tindakan khususnya perawatan luka post operasi karena perawat sudah 

mendapatkan training tentang perawatan luka post operasi. Hasil 

observasi yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa sebelum 

dilaksanakan perawatan luka perawat terlebih dahulu akan diingatkan 

kembali tentang prosedur perawatan luka saat dilakukan 

preconference, selain itu checklist SOP juga sudah ditempelkan 

disetiap nurse station agar perawat bisa membaca dan mempelajari 

kembali checklist SOP agar tidak terjadinya kesalahan atau 

ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perawatan luka, sehingga dari hasil 

penelitian didapatkan perawat yang melakukan perawatan luka post 

operasi sesuai dengan SOP lebih banyak dari pada yang melakukan 

perawatan luka post operasi tidak sesuai. 

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil yang dilakukan oleh 

Hakim (2015) di ruang bedah RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota 

Gorontalo didapatkan hasil bahwa dari 30 perawat, 27 perawat sudah 

melakukan perawatan luka sesuai dengan SOP dan yang melakukan 

perawatan luka tidak sesuai dengan SOP yaitu 3 orang. Kepatuhan 

perawat dalam melakukan perawatan luka post operasi sesuai dengan 

SOP didukung juga oleh faktor sikap yang baik dan kebiasaan. 

Notoatmojo (2012) menjelaskan bahwa sikap yang baik dan kebiasaan 

merupakan faktor yang ada dalam individu yang akan mempengaruhi 
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tindakan yang akan dilakukan oleh individu itu sendiri, sehingga 

dengan memiliki sikap yang baik dan kebiasaan yang baik maka 

perawat akan semakin terlatih dan mampu melakukan perawatan luka 

post operasi sesuai dengan SOP. 

2. Kesesuaian dalam persiapan alat dan bahan perawatan luka post 

operasi berdasarkan karakteristik perawat 

 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan hasil bahwa seluruh perawat 

berdasarkan karakteristik perawat mulai dari usia, jenis kelamin, 

pendidikan dan masa kerja sudah menyiapkan alat dan bahan untuk 

perawatan luka post operasi sesuai dengan SOP. Persiapan alat dan 

bahan dalam perawatan luka post operasi terdiri dari 10 poin yakni 

menyiapkan medikasi set steril dalam bak steril, menyiapkan pinset 

anatomis, pinset cirurgis, 2 buah kom steril, gunting jaringan, 

hipavik/dressing luka transparan, gunting verban, kassa steril 

secukupnya, NaCl 0,9% dan bengkok/kantong plastik, alat dan bahan 

perawatan luka yang digunakan sudah disiapkan oleh CSSD (Central 

Sterilization Supply Department) dan perawat mengecek ulang dengan 

menggunakan checklist SOP. Perawat sudah menyiapkan alat dan 

bahan sesuai dengan SOP karena perawat sudah memahami apa saja 

alat dan bahan yang digunakan pada saat perawatan luka. Notoadmojo 

(2010) menjelaskan bahwa memahami suatu objek bukan sekedar tahu 

terhadap objek tertentu, tidak sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang 

tersebut harus dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek 

yang diketahui tersebut. Pemahaman perawat tentang alat dan bahan 
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dalam perawatan luka post operasi ini dapat memberikan dampak yang 

baik untuk perawatan luka dan proses penyembuhan luka pasien, selain 

itu juga berdampak positif pada keberhasilan perawat dalam 

menyiapkan alat dan bahan perawatan luka post operasi sesuai dengan 

SOP. Selain faktor pemahaman, faktor pengetahuan perawat juga 

mempengaruhi hasil keberhasilan perawat dalam menyiapkan alat dan 

bahan perawatan luka post operasi sesuai dengan SOP. Pengetahuan 

perawat sudah masuk dalam kategori baik, hal ini dapat dibuktikan dari 

hasil penelitian bahwa perawat sudah menyiapkan alat dan bahan apa 

saja yang digunakan dalam perawatan luka dengan benar. Menurut 

Notoadmojo (2010) menjelaskan pengetahuan adalah wawasan yang 

diperoleh secara formal dan non formal. Secara non formal didapatkan 

dari pendidikan pelatihan atau pengalaman yang merupakan bagian 

dari upaya meningkat pengetahuan. Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Anawati, Novitasari dan Mawardika 

(2013) yang mendapatkan hasil sebagian besar perawat memiliki 

pengetahuan baik tentang penerapan SOP alat pelindung diri. 

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Yulianti, Rosyidah dan Hariyono (2011) yang menunjukkan hasil 

bahwa tingkat pengetahuan perawat dalam menerapkan penggunaan 

antiseptik dan desinfektan masuk dalam kategori baik. Berbeda dengan 

penelitian yang didapatkan oleh Madyanti (2012) bahwa sebagian 
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besar perawat berpengetahuan rendah dalam melepaskan sarung tangan 

sebelum meninggalkan area perawatan. 

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan hasil 

seluruh perawat yang berjumlah 58 perawat sudah menyiapkan alat 

dan bahan perawatan luka post operasi sesuai dengan SOP. Hal ini 

dikarenakan perawat sudah mendapatkan pelatihan tentang perawatan 

luka dan persiapan alat dan bahan dalam perawatan luka. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & 

Tarigan (2012) bahwa seluruh perawat di RSUD Djasamen Saragih 

sudah menyiapkan alat untuk perawatan luka post operasi sesuai 

dengan karakteristik luka pasien. Penelitian ini juga didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Rohmayanti & Kamal (2015) yang 

menunjukkan bahwa keterampilan dan kepatuhan perawat meningkat 

setelah diberikan pelatihan tentang implementasi perawatan luka 

modern. 

Walaupun seluruh perawat sudah menyiapkan alat dan bahan 

perawatan luka post operasi sesuai dengan SOP, tetapi dari hasil 

observasi implementasi perawatan luka yang dilakukan oleh perawat 

kurang tepat, hal ini ditunjukkan dari hasil yang didapat bahwa 1 

perawat menggunakan 1 alat perawatan luka untuk 2 pasien. Hal ini 

bisa terjadi karena perawat tidak mematuhi aturan dalam perawatan 

luka, ini dapat dibuktikan karena perawat sudah mendapatkan 

pelatihan tentang perawatan luka dan persiapan alat dan bahan dalam 
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perawatan luka, dan saat perawat melakukan perawatan luka perawat 

menggunakan pinset yang sama untuk pasien yang lain. Hal ini tentu 

berdampak buruk bagi pasien dan mutu pelayanan yang diberikan 

perawat. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Hardayanti (2010) bahwa perawat kurang patuh saat melaksanakan 

tindakan perawatan luka  post operasi, hal tersebut dibuktikan dengan 

kurang sesuainya prosedur tetap terutama pada penggunaan sarung 

tangan dan mencuci tangan, tindakan yang tidak sesuai ini dapat 

menyebabkan timbulnya infeksi nosokomial dan berdampak buruk 

pada kualitas kinerja perawat. Menurut Rakhmawati (2010) 

menjelaskan bahwa mutu pelayanan yang baik adalah tingkat 

kesempurnaan dari penampilan sesuatu yang sedang diamati dan juga 

merupakan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan dan 

tercapainya suatu tujuan. 

D. Kekuatan dan Kelemahan Penelitian 

1. Kekuatan penelitian ini adalah : 

Lembar checklist SOP perawatan luka post operasi yang digunakan 

peneliti sudah baku dari RSU PKU Muhammadiyah Bantul. 

2. Kelemahan penelitian ini adalah : 

Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung dalam 

pengambilan data. Dengan menggunakan metode observasi 

pelaksanaan implementasi prosedur perawatan luka post operasi yang 

dilakukan oleh perawat, hasil bias pun dapat terjadi sehingga perawat 
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melakukan perawatan luka post operasi dengan baik karena perawat 

diawasi langsung oleh peneliti. 


