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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang berjudul 

“Hubungan Jenjang Karir Perawat dengan Insiden Keselamatan Pasien dalam 

Implementasi Sasaran Keselamatan Pasien di Rawat Inap RSUD Depok” peneliti 

menyimpulkan bahwa : 

a. Gambaran karakteristik responden pada penelitian ini adalah bahwa 

sebagian besar perawat di Rawat Inap RSUD Depok berusia >25 tahun 

yaitu sebanyak 45 perawaat (93,7%), berjenis kelamin perempuan yaitu 

sebanyak 44 perawat (91,7%), pendidikan terakhir rata-rata D3 

Keperawatan yaitu sebanyak 32 perawat (66,7%) dan rata-rata telah 

bekerja selama <5 tahun yaitu sebanyak 26 perawat (54,2%).  

b. Gambaran jenjang karir responden menunjukkan bahwa sebagian besar 

perawat di Rawat Inap RSUD Depok berada di jenjang karir PK I dan PK 

II atau sebagai perawat junior yaitu sebanyak 26 perawat (54,2%). 

c. Analisis hubungan antara jenjang karir dengan insiden keselamatan 

pasien dalam pelaksanaan enam sasaran keselamatan pasien 

menunjukkan p-value=0,003 yang artinya terdapat hubungan antara 

jenjang karir dengan insiden pada pelaksanaan enam sasaran keselamatan 

pasien. Hasil dari Odds Ratio didapatkan nilai 0,118 yang menunjukkan 

bahwa nilai OR<1, yang berarti bahwa perawat junior memiliki peluang 

sebesar 0,118 kali lebih tinggi untuk melakukan kesalahan dalam 

menerapkan enam sasaran keselamatan pasien yang dapat mengakibatkan 

terjadinya insiden keselamatan pasien dibandingan dengan perawat 

senior. 

 

V.2 Saran  

a. Bagi RSUD Depok 
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Memberikan masukan kepada manajemen Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Depok dalam mengembangkan jenjang karir perawat 

rumah sakit terkait penerapan enam sasaran keselamatan pasien untuk 

meningkatkan efektivitas Pelayanan Rumah Sakit bagi pasien klien 

b. Bagi perawat 

Penelitian ini akan memberikan umpan balik kepada semua 

perawat untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kompetensi 

mereka melalui pengembangan jalur karir dan mengoptimalkan 

penerapan enam tujuan keselamatan pasien. 

c. Bagi Iptek Keperawatan 

Menambah literatur penelitian tentang manajemen keperawatan 

sehingga peneliti selanjutnya dapat mempelajari lebih dalam tentang 

hubungan antara jenjang karir keperawatan dengan insiden pada 

pelaksanaan enam sasaran keselamatan pasien RSUD Depok. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan tentang hubungan jenjang karir perawat 

dengan insiden pada pelaksaan enam sasaran keselamatan pasien 

 


