
vii 
 

ABSTRAK 

 Kelelahan pada perawat dapat memicu terjadinya kecelekaan kerja. 

Kelelahan dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal dipengaruhi oleh karakteristik individu. Faktor eksternal dipengaruhi oleh 

beban kerja serta tugas dan tanggung jawab. Tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui perbedaan keluhan kelelahan pada perawat berdasarkan unit 

kerja di RSU Kaliwates Jember. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancang bangun 

cross sectional. Pengukuran kelelahan subjektif menggunakan kuesioner IFRC 

(International Fatigue Research Commite). Pengukuran beban kerja secara 

objektif menggunakan %CVL (Cardiovascular Load), dan observasi mengenai 

tugas dan tanggung jawab pada perawat dilakukan pada 53 responden yang 

merupakan populasi dari Unit Rawat Jalan, Unit Rawat Inap, dan Unit Gawat 

Darurat. Analisis perbedaan keluhan kelelahan berdasarkan unit kerja 

menggunakan uji Anova One Way (α = 0,05). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 80,4%. responden adalah 

perempuan, 66% kategori umur 20 – 30 tahun, 77,4% berstatus menikah, 83% 

pendidikan terakhir adalah D3/Sederajat, dan 56,6% lama masa kerja perawat 

kurang dari 10 tahun Hasil pengukuran beban kerja menunjukkan bahwa perawat 

pada Unit Rawat Jalan 100% mengalami beban kerja ringan, perawat pada Unit 

Rawat Inap 90,9% mengalami beban kerja ringan dan 9,1% mengalami beban 

kerja sedang, serta perawat pada Unit Gawat Darurat 66,7% mengalami beban 

kerja ringan dan 33,3% mengalami beban kerja sedang. Hasil observasi mengenai 

tugas dan tanggung jawab pada perawat berdasarkan unit kerja diketahui bahwa 

tugas dilaksanakan secara keseluruhan sesuai dengan prosedur tetap pada setiap 

unit kerja. Berdasarkan uji menggunakan Anova One Way diketahui bahwa tidak 

ada perbedaan keluhan kelelahan berdasarkan beban kerja (p= 0,70), ada 

perbedaan pada perawat berdasarkan shift kerja (p= 0,000) dan tidak ada 

perbedaan keluhan kelelahan berdasarkan unit kerja (p = 385).  

 Disarankan perusahaan untuk melakukan medical check up secara berkala 

dan melakukan manajemen jam istirahat secara bergantian untuk mengatasi 

keluhan kelelahan pada perawat berdasarka unit kerja.  
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