
Agatta Surya Wijaya, 2020 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI RESPONSE TIME PETUGAS AMBULANS GAWAT DARURAT  

PADA KEJADIAN OHCA : Literature Review 
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan Program Sarjana 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 40 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 
VI.1 Kesimpulan 

Pada studi literature yang berjudul “Faktor – Faktor yang Memengaruhi 

Response Time Petugas Ambulans Gawat Darurat pada Kejadian OHCA: Literature 

Review” dapat ditarik kesimpulan bahwa jurnal – jurnal yang ditelaah dapat 

dijadikan sumber informasi sesuai topik studi literature ini karena hasil dari 

penelitian setiap jurnal menjawab pertanyaan ilmiah penulis. Sebagian besar jurnal 

didapatkan hasil mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi response time 

petugas EMS pada kejadian OHCA maupun keadaan darurat lainnya. Pada topik 

ini sudah terdapat beragam design penelitian seperti cross sectional, systematic 

review dan descriptive study observasional, regresi kuantitative sehingga 

mendapatkan informasi yang cukup banyak mengenai faktor – faktor response time 

dengan perbedaan metode penelitian. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi response time petugas EMS yang 

paling utama adalah dari internal yaitu petugas EMS nya, dilihat dari pengetahuan, 

pelatihan, durasi kerja, hingga sumber daya dari petugas EMS tersebut. 

Selanjutnya, dari eksternal ada Ambulance system yang didalam nya terdapat 

ambulance dispatch, dan ambulance set, lalu ada dari kemacetan lalu lintas atau 

kepadatan penduduk yang dapat menghambat jalan ambulans, ada cuaca yang 

kemungkinan dapat mempengaruhi response time petugas karna bisa menyebabkan 

kecelakaan pada ambulans, lalu yang terakhir ada dari kondisi pasien itu sendiri, 

yang dapat diatur menggunakan triage seberapa prioritasnya kondisi pasien 

tersebut. 

 
VI.2 Saran 

a. Bagi penelitian keperawatan 

Literature review ini dapat digunakan di bidang keperawatan gawat darurat 

sebagai dasar untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi response 

time petugas ambulans gawat darurat pada kejadian OHCA dan agar dapat 
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dikembangkan lebih baik lagi khusus nya inovasi untuk mempersingkat 

response time dari petugas ambulans gawat darurat seperti adanya titik- 

titik lokasi tertentu dalam wilayah yang memiliki tingkat kemacetan tinggi, 

adanya helicopter emergency medical services, atau dibuatnya jalan/jalur 

khusus ambulans agar dapat mempersingkat waktu kedatangan ambulans 

ke lokasi kejadian (Rzońca, Gałązkowski, Wójcik-Fatla, Panasiuk, & 

Gotlib, 2019) 

b. Bagi pendidikan keperawatan 

Literature review ini dapat digunakan untuk peneliti lainnya yang akan 

melakukan penelitian sebagai sumber referensi atau informasi untuk 

mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi response time petugas 

ambulans gawat darurat pada kejadian OHCA. 

c. Bagi penelitian selanjutnya 

Literature review ini hanya menggunakan referensi dari jurnal 

Internasional namun belum ada pembahasan di negara Indonesia itu 

sendiri, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat membahas atau 

meneliti mengenai response time petugas ambulans gawat darurat di 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.library.upnvj.ac.id/

