
 

BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.12 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebagian besar responden berumur 30 s.d 49 tahun, berjenis kelamin 

perempuan, memiliki masa kerja selama lebih dari 5 tahun, sudah 

menikah, dan memiliki status gizi kategori normal. 

2. Beban kerja fisik yang dialami responden termasuk kategori sedang. 

3. Shift kerja responden terdiri dari shift pagi, sore, dan malam dengan 

jumlah responden pada tiap shift tersebar merata sesuai daftar dinas. 

4. Kebutuhan kalori sebagian besar responden belum terpenuhi sehingga 

menyebabkan asupan kalori responden termasuk pada kategori kurang. 

5. Kelelahan kerja yang dialami sebagian besar responden termasuk 

kategori sedang. 

6. Beban kerja fisik dengan kelelahan kerja memiliki hubungan serah dan 

kuat yang menunjukkan bahwa semakin berat beban kerja fisik maka 

semakin tinggi tingkat kelelahan yang akan dialami. 

7. Shift kerja dengan kelelahan kerja memiliki memiliki hubungan serah 

dan kuat yang menunjukkan bahwa semakin panjang waktu kerja dan 

semakin malam responden bekerja maka semakin tinggi tingkat 

kelelahan yang akan dialami. 



 

8. Asupan kalori dengan kelelahan kerja memiliki memiliki hubungan 

serah dan kuat yang menunjukkan bahwa semakin kurang dan semakin 

lebih asupan kalori maka semaking tinggi tingkat kelelahan yang akan 

dialami. 

9. Beban kerja fisik, shift kerja, dan asupan kalori memiliki pengaruh yang 

kuat terhadap terjadinya kelahan kerja. 

 

5.13 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, adapaun saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan program pemberian makanan selingan, khususnya pada 

perawat yang bekerja di Instalasi Rawat Inap, sebaiknya tidak hanya 

dilakukan pada hari-hari tertentu saja (hari Selasa dan Kamis). Sebaiknya 

program pemberian makanan selingan dilakukan setiap hari agar asupan 

kalori terpenuhi saat melakukan pekerjaan. 

2. Pemberian makanan tambahan selain dari makanan yang sudah diberikan 

bagi perawat yang bertugas pada shift malam, misalnya pisang, susu, 

kacang hijau, dan lain-lain. 

3. Melakukan medical check up secara rutin khusus perawat di Instalasi 

Rawat Inap untuk mencegah dan  mengendalikan kelelahan kerja serta 

menekan dampak dari kelelahan kerja. 



 

4. Manajemen risiko untuk mengurangi kelelahan kerja, seperti melakukan 

rekreasi bersama. Rekreasi bersama ini dapat dikelola Instalasi Rawat 

Inap secara terpisah dari program rumah sakit. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


