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MOTTO 

 

―THEY (OUR PATIENT) DON'T CARE HOW MUCH YOU KNOW 

BUT THEY WANT TO KNOW HOW MUCH YOU CARE‖ 

 
 

 
-- A negative mind will never give u a positif life – 

give them a positif life with a positif caring 
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ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
LENGTH OF STAY PASIEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT 

MENGGUNAKAN PENDEKATAN TIME FRAME GUIDE  
EMERGENCY MODEL OF CARE 

 

ABSTRAK 

Pendahuluan: Length of stay (LOS) pasien di IGD adalah indikator penting dari 
proses throughput pasien di IGD. LOS yang memanjang berpotensi menimbulkan 
kondisi crowding yang dikaitkan dengan meningkatnya kejadian tidak diharapkan 
(KTD), penundaan pelayanan, meningkatnya angka kematian dan lama hari 
perawatan. Analisis dan identifikasi faktor dominan yang mempengaruhi proses 
throughput pasien di IGD menjadi solusi permasalahan crowding di IGD dan 
pencegahan dampak buruk yang timbul. Metode: Penelitian dekriptif analitik 
dengan desain cross sectional. Teknik sampling menggunakan consecutive 
sampling dengan besar sampel 172 responden, berusia ≥18 tahun. Variabel 
dependen adalah length of stay di IGD. Variabel independen yang diukur adalah 
waktu assessmen IGD, waktu review/konsultasi, dan waktu tunggu transfer ke unit 
rawat. Analisis data menggunakan uji analisis regresi logistik berganda. Hasil: 
Hasil penelitian menunjukan rata-rata LOS pasien di IGD RSUD Dr. Soetomo 
adalah 9 jam 35 menit dimana waktu review dan konsultasi pada time frame 2 
paling memanjang diantara time frame lainya, menghabiskan hampir setengah dari 
total LOS pasien di IGD (44%). Hasil uji regresi untuk variabel waktu assessmen 

IGD didapatkan p Value= 0,001 ( ≤ 0,05), p Value= 0,000 untuk variabel waktu 
review/konsultasi dan p Value= 0,002 untuk variabel waktu tunggu transfer ke 
unit rawat inap. Analisis: Waktu review/konsultasi pada time frame 2 paling 
memanjang dan dominan mempengaruhi LOS di IGD, karena adanya prosedur 
konsultasi bertingkat, koreksi dan evaluasi berulang atas hasil assessmen yang 
dilakukan di IGD. Diskusi: Waktu assessmen IGD, waktu review/konsultasi, dan 
waktu tunggu transfer ke unit rawat adalah variabel penting yang mempengaruhi 
length of stay pasien di IGD. Mengendalikan waktu ketiganya dalam sebuah time 
frame guide diharapkan bisa memenuhi target LOS yang sudah ditetapkan. 

Kata Kunci: IGD, length of stay, time frame guide, emergency model of care. 
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ANALYSIS FACTOR AFFECTING 
LENGTH OF STAY PATIENTS IN EMERGENCY DEPARTMENT 

USING APPROACH TIME FRAME GUIDE 
EMERGENCY MODEL OF CARE 

 
 

ABSTRACT 

Introduction: Length of stay (LOS) in emergency department (ED) was an 
important indicator of the patient throughput process in ED. Prolonged LOS 
caused crowding that was associated with increased sentinel events, delayed 
treatmens, increased mortality and prolonged hospital length of stay. The analysis 
and identification of dominant factors affecting the patient throughput process in 
the ED could be solution crowding problems and the prevention of adverse 
impacts. Method: This study was used Analytical descriptive with cross sectional 
design. 172 respondents, aged ≥18 years, was taken by consecutive sampling. ED 
length of stay was measured as dependent variable. The time for the ED 
assessment, the time for review or consultation and the waiting time for inpatient 
bed was measured as independent variables. Statistical analysis was used multiple 
logistic regression tests. Results: The results showed the average length of stay 
patient in ED of Soetomo hospital was 9 hours and 35 minutes. The time for 
review and consultation (time frame 2) was prolongest among other time frames, 
spent less than a half of ED LOS (44%). The regression analysis test showed 
pValue = 0.001 ( ≤ 0.05) for the ED assessment, p Value = 0,000 for the review 
or consultation and p Value = 0.002 for the waiting time for the inpatient unit. 
Analysis: The time for review and consultation in time frame 2 is the most 
lengthening and dominant influence ED LOS, due to layered consultation 
procedure, repeated diagnostic test and  evaluation in ED. Discussion: Time for 
ED assessment, time for review/consultation and waiting time for inpatient bed 
are important variables affecting LOS. By controlling the time of the three 
variables in the time frame guide can achieve the desired LOS ED target. 

Kata Kunci: ED, length of stay, time frame guide, emergency model of care. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

4.1 Latar Belakang 

Kondisi crowding di Instalasi Gawat Darurat (IGD) telah menjadi 

issue global di seluruh sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia lebih 

dari dua dekade. IGD crowding didefinisikan sebagai kondisi dimana 

permintaan layanan darurat melebihi kemampuan Instalasi  gawat darurat 

untuk memberikan perawatan berkualitas dalam kerangka waktu yang tepat. 

Kondisi crowding dikaitkan dengan meningkatnya kejadian yang tidak 

diharapkan, penundaan pelayanan, meningkatnya angka kematian dan lama 

hari perawatan (Yarmohammadian, 2017). Penyebab kondisi crowding di 

IGD dibagi menjadi tiga faktor, yaitu: input, throughput dan output. Faktor 

input mengacu pada peningkatan jumlah kunjungan dan tingkat keparahan 

(acuity) pasien yang berkunjung ke IGD. Faktor throughput mengacu pada 

proses pelayanan mulai dari pendaftaran sampai adanya disposisi dari dokter 

untuk MRS, KRS atau tindakan khusus. Faktor output mengacu pada 

hambatan alur pasien yang keluar dari IGD setelah ada disposisi dari dokter.  

Faktor input dan output dikaitkan dengan masalah kesehatan yang 

lebih luas di luar kewenangan  IGD, oleh karena itu faktor throughput 

menjadi fokus utama penanganan crowding di IGD, dan indikator penting 

dari proses throughput pasien di IGD adalah length of stay (LOS). Survey 

awal yang dilakukan peneliti di IGD RSUD Dr. Soetomo Surabaya, masih 

ditemukan komplain dan data memanjangnya length of stay (LOS) dari 
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target 6 jam yang telah ditetapkan. Data supervisi IGD bulan Agustus 2017 

mencatat sekitar 47,2 % menghabiskan waktu lebih dari 6 jam di IGD, 

dimana dari jumlah tersebut  28,1 %nya menunggu lebih dari 12 jam, 

namun faktor yang berhubungan dengan throughput time atau length of stay 

(LOS) pasien di IGD RSUD Dr. Soetomo Surabaya belum diketahui. 

The Canadian Agency for Drugs and Technology in Health (2006), 

melaporkan bahwa 62% pimpinan IGD mengatakan kondisi crowding 

sebagai masalah yang signifikan. Survei tahun 2010 oleh American Hospital 

Association mengungkapkan bahwa lebih dari 50% rumah sakit perkotaan 

dan pendidikan memiliki IGD dengan kapasitas "at" atau "over" crowding 

(Barish, McGauly and Arnold, 2012). Tahun 2011 Australian Access Block 

Point Prevalence Survey  melaporkan 70% pasien di IGD mengalami block 

access (Richardson, 2011). The National Hospital Ambulatory Medical 

Care Survey 2013 melaporkan sekitar 130,353 juta kunjungan ke IGD di 

Amerika.  Naik 14% dari laporan kunjungan tahun 2003 atau rata-rata 1.64 

juta kunjungan pertahun, dan dilaporkan 23.8% menghabiskan waktu lebih 

dari 4 jam di IGD dan 35.4% menunggu lebih dari 1 jam untuk menemui 

dokter (National Center for Health Statistics, 2013). Data Rekam Medis 

IGD RSUD Dr. Soetomo Surabaya selama tahun 2016 mencatat 56.452 

kunjungan ke IGD (rata-rata 154 kunjungan perhari) dimana 19.239 nya 

dirawat (MRS). Data supervisi IGD bulan Agustus 2017 mencatat sekitar 

47,2 % menghabiskan waktu lebih dari 6 jam di IGD dimana 28,1 % nya 

menunggu lebih dari 12 jam dan 5,1 % meninggal dalam rentang waktu 

perawatan di IGD. 
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Proses throughput pasien di IGD berfokus pada alur/aliran pasien 

dan pencapaian target waktu yang telah ditetapkan. The Emergency Model 

of Care menetapkan target proses throughput  dalam 4 jam, dan membagi 

target throughput time tersebut dalam tiga kerangka waktu yang 

manageable (the 2:1:1 time frame model). Proses throughput pada time 

frame pertama, dimulai dari kedatangan pasien di IGD (registration), 

kemudian dilakukan triage/pemilahan pasien berdasarkan tingkat acuity 

pasien, kemudian dilakukan assessment IGD (pemeriksaan awal dan 

diagnostik penunjang) dan rencana pengelolahan klinis. Proses throughput 

pada time frame kedua adalah review oleh team spesialis, konsultasi dan 

disposisi oleh dokter untuk MRS, KRS atau tindakan khusus. Proses 

throughput pada time frame ketiga yaitu waktu tunggu transfer pasien ke 

luar IGD untuk MRS, operasi atau tindakan khusus.  

Hambatan pada proses throughput di atas berpotensial menimbulkan 

kondisi crowding di IGD. Penelitian McCarthy 2009 dan Pines 2010 telah 

mengidentifikasi length of stay (LOS) IGD yang memanjang sebagai 

penyebab sekaligus akibat dari kondisi crowding di IGD, oleh karena itu 

identifikasi faktor yang berhubungan  dengan proses throughput dan length 

of stay pasien di IGD di perlukan untuk mengatasi permasalahan crowding 

dan memanjangnya LOS di IGD. Berdasarkan permasalahan tersebut, 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang faktor yang 

berhubungan dengan throughput time dan length of stay (LOS) pasien di 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Dr Soetomo Surabaya dengan 

menggunakan pendekatan Time Frame Guide Emergency Model of Care. 
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4.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh waktu assessment, waktu review/konsultasi dan 

waktu transfer pasien terhadap  Length of Stay (LOS) pasien di Instalasi 

Gawat Darurat (IGD) RSUD Dr Soetomo Surabaya dengan menggunakan 

pendekatan Time Frame Guide Emergency Model of Care. 

4.3 Tujuan Penelitian 

4.2.1 Tujuan Umum 

Menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi Length of Stay 

(LOS) pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Dr Soetomo 

Surabaya menggunakan pendekatan Time Frame Guide Emergency Model 

of Care. 

4.2.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis pengaruh waktu assessmen IGD terhadap LOS di IGD 

RSUD Dr Soetomo Surabaya 

2. Menganalisis pengaruh waktu review dan konsultasi terhadap LOS di 

IGD RSUD Dr Soetomo Surabaya 

3. Menganalisis pengaruh waktu tunggu transfer ke unit Rawat Inap 

setelah adanya disposisi dari dokter terhadap LOS di IGD RSUD Dr 

Soetomo Surabaya 
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4.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah tentang 

faktor yang mempengaruhi Length of Stay (LOS) pasien di Instalasi Gawat 

Darurat (IGD) RSUD dr. Soetomo Surabaya dan menambah khasanah 

keilmuan manajemen keperawatan Gawat Darurat melalui pendekatan 

Emergency Model of Care. 

1.4.2. Praktis    

Hasil Penelitian ini bisa menjadi masukan dan evaluasi untuk 

peningkatan mutu pelayanan di IGD dan Rumah sakit secara umum 

dengan menurunkan kejadian keterlambatan penanganan dan perawatan 

yang lebih efisien. 

 



 

6 
 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG … A K H M A D  I S M A I L  

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

2.1.1 Pengertian Instalasi Gawat Darurat 

Gawat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 

keadaan kritis; mengkhawatirkan; dekat ke pada kematian, sedangkan 

darurat berarti keadaan yang tidak disangka-sangka yang memerlukan 

penanggulangan segera. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit mendefinisikan Gawat Darurat 

sebagai keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera 

guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Dari 

uraian di atas dapat ditarik dua kata kunci untuk mendefinisikan gawat 

darurat yaitu kondisi mengancam nyawa dan memerlukan tindakan 

segera.  

Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah adalah bagian dari rumah 

sakit yang difasilitasi untuk menangani pasien dengan kasus gawat 

darurat. Kementrian Kesehatan RI, mendefinisikan Instalasi Gawat 

Darurat sebagai Instalasi pelayanan rumah sakit yang memberikan 

pelayanan pertama selama 24 jam pada pasien dengan ancaman kematian 

dan kecacatan secara terpadu dengan melibatkan multidisiplin ilmu 

(Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Teknis Medik, 2011). 

Filosofi dalam pemberian pelayanan gawat darurat adalah ―Time saving 

is life and limb saving‖, yaitu keberhasilan dalam melakukan 
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penyelamatan hidup tergantung pada respon time atau seberapa cepat 

Bantuan Hidup Dasar (BHD) itu di berikan. Secara keseluruhan tindakan 

yang dilakukan pada saat kondisi gawat darurat haruslah benar-benar 

efektif dan efisien, karena pasien dapat kehilangan nyawa dalam 

hitungan menit. Terdapat banyak keadaan yang akan menyebabkan 

kematian pada waktu singkat, tetapi semua berujung pada satu hasil akhir 

yakni kegagalan oksigenasi sel (hipoksemia) terutama ke otak dan 

jantung. Pencegahan hipoksemia memerlukan airway yang terbuka, 

ventilasi yang cukup dan sirkulasi yang memadai, yang merupakan 

prioritas yang harus didahulukan dari keadaan lainya.  

Langkah-langkah dasar dalam penanganan pasien dengan kasus 

gawat darurat dikenal dengan singkatan A-B-C (Airway – Breathing – 

Circulation). Ketiga poin tersebut menunjukkan permasalahan prioritas 

sekaligus panduan dalam penatalaksanaan pasien dalam kondisi gawat 

darurat. Hampir sebagian besar penyebab kematian berpangkal pada 

masalah A-B-C, oleh karena itulah prinsip A-B-C ini berlaku universal. 

Pengelolaan penderita dengan kasus gawat darurat memerlukan penilaian 

yang cepat dan tepat. Penilaian awal (initial assessment) dalam 

perawatan gawat darurat ada dua, yaitu primary survey dan secondary 

survey. Primary survey adalah pengkajian cepat untuk mengidentifikasi 

dengan segera masalah aktual atau resiko tinggi dari kondisi life 

threatening (berdampak terhadap kemampuan pasien untuk 

mempertahankan hidup). Pengkajian  berpedoman pada inspeksi, palpasi, 

perkusi dan auskultasi jika hal tersebut memungkinkan. Pengkajian dan 
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tindakan stabilisasi dalam primary survey di fokuskan pada sistem A-B-C 

dan dilakukan secara simultan. Secondary survey adalah pengkajian 

sekunder yang dilakukan setelah masalah airway, breathing dan 

circulation yang ditentukan pada pengkajian primer sebelumnya 

terkoreksi. Pengkajian sekunder meliputi pengkajian obyektif dan 

subyektif dari riwayat keperawatan dan pengkajian head to toe. 

2.1.2 Standar Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat 

Instalasi Gawat Darurat berperan sebagai gerbang utama 

masuknya penderita gawat darurat ke Rumah Sakit. Tugas utama 

Instalasi Gawat Darurat adalah menyelenggarakan asuhan medis dan 

asuhan keperawatan serta pelayanan bedah darurat bagi pasien yang 

datang dengan kondisi gawat darurat.  

Secara umum pelayanan di IGD oleh Flynn (1962) dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pelayanan gawat darurat. 

Merupakan kegiatan utama yang menjadi tanggung jawab IGD 

yang bertujuan untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan 

kecacatan lebih lanjut (life and limb saving), tapi pada prakteknya 

sering dimanfaatkan untuk pelayanan rawat jalan (ambulatory care) 

di luar jam kerja. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya kunjungan 

IGD untuk kasus nonurgent dan menjadi menyebabkan (root cause) 

kondisi crowding di IGD. 
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2. Menyelenggarakan pelayanan penyaringan untuk kasus-kasus yang 

membutuhkan pelayanan rawat inap intensif. 

Instalasi Gawat Darurat dirancang untuk memberikan 

stabilisasi awal pada pasien dengan sakit kritis atau cedera, an  

kelanjutan  dari perawatan pasien dengan kondisi kritis di IGD 

adalah unit perawatan intensif (ICU). 

3. Menyelenggarakan pelayanan informasi medis darurat. 

Adalah kegiatan menyelenggarakan informasi medis darurat 

dalam bentuk menampung serta menjawab semua pertanyaan 

anggota masyarakat yang ada hubungannya dengan keadaan medis 

darurat (emergency medical questions). 

Pasien yang masuk ke IGD rumah sakit tentunya butuh pertolongan 

yang cepat dan tepat untuk itu perlu adanya standar dalam memberikan 

pelayanan gawat darurat sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya 

sehingga dapat menjamin suatu penanganan gawat darurat dengan 

response time yang cepat dan penanganan yang tepat. Semua itu dapat 

dicapai antara lain dengan meningkatkan sarana, prasarana, sumberdaya 

manusia dan manajemen Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit sesuai 

dengan standar, oleh karenanya Kementrian Kesehatan RI membuat 

standar baku dalam pelayanan gawat darurat sebagai acuan dalam 

mengembangkan pelayanan gawat darurat yang tertuang dalam 

Kepmenkes RI No. 856/Menkes/SK/IX/2009. Standar tersebut sebagai 

berikut: 
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STANDAR 1 :  FALSAFAH DAN TUJUAN 

Instalasi Gawat Darurat dapat memberikan pelayanan gawat darurat 

kepada masyarakat yang menderita penyakit akut dan mengalami 

kecelakaan, sesuai dengan standar. 

Kriteria : 

1) Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan gawat darurat secara 

terus menerus selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. 

2) Instalasi Gawat Darurat yang tidak terpisah secara fungsional dari 

unit-unit pelayanan lainnya di rumah sakit. 

3) Ada kebijakan/peraturan/prosedur tertulis tentang pasien yang tidak 

tergolong akut gawat akan tetapi datang untuk berobat di Instalasi 

Gawat Darurat. 

4) Adanya evaluasi tentang fungsi instalasi Gawat Darurat disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat. 

5) Penelitian dan pendidikan akan berhubungan dengan fungsi instalasi 

Gawat Darurat dan kesehatan masyarakat harus diselenggarakan. 

STANDAR 2 :  ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN 

Instalasi Gawat Darurat harus dikelola dan diintegrasikan dengan 

Instalasi/Unit Lainnya di Rumah Sakit. 

Kriteria : 
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1) Ada dokter terlatih sebagai kepala Instalasi Gawat Darurat yang 

bertanggungjawab atas pelayanan di Instalasi Gawat Darurat. Ada 

Perawat sebagai penganggung jawab pelayanan keperawatan gawat 

darurat. Semua tenaga dokter dan keperawatan mampu melakukan 

teknik pertolongan hidup dasar (Basic Life Support).  

2) Ada program penanggulangan korban massal, bencana (disaster 

plan) terhadap kejadian di dalam rumah sakit ataupun di luar 

rumah sakit. 

3) Semua staf/ pegawai harus menyadari dan mengetahui kebijakan dan 

tujuan dari Instalasi/unit kerja. 

4) Ada ketentuan tertulis tentang manajemen informasi medis 

(prosedur) rekam medik. 

5) Semua pasien yang masuk harus melalui triase.  

6) Rumah Sakit yang hanya dapat memberi pelayanan terbatas pada 

pasien gawat darurat harus dapat mengatur untuk rujukan ke rumah 

sakit lainnya. Kriteria : Ada ketentuan tertulis indikasi tentang pasien 

yang dirujuk ke rumah sakit lainnya. Ada ketentuan tertulis tentang 

pendamping pasien yang di transportasi. 

7) Pasien dengan kegawatan yang mengancam nyawa harus selalu 

diobservasi dan dipantau oleh tenaga terampil dan mampu. 

8) Tenaga cadangan untuk unit harus diatur dan disesuaikan dengan 

kebutuhan. Kriteria : Ada jadwal jaga harian bagi konsultan, dokter 

dan perawat serta petugas non medis yang bertugas di IGD.  
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9) Pelayanan radiologi, hematologi, kimia, mikrobiologi dan patologi 

harus diorganisir/ diatur sesuai kemampuan pelayanan rumah sakit; 

ada pelayanan transfusi darah selama 24 jam.  

10) Ada ketentuan tentang pengadaan peralatan obat-obatan life saving, 

cairan infus sesuai dengan stándar dalam Buku Pedoman Pelayanan 

Gawat Darurat Depkes yang berlaku.  

11) Pasien yang dipulangkan harus mendapat petunjuk dan penerangan 

yang jelas mengenai penyakit dan pengobatan selanjutnya. 

12) Rekam Medik harus disediakan untuk setiap kunjungan dengan 

sistem yang optimum, yaitu bila rekam medik unit gawat darurat 

menyatu dengan rekam medik rumah sakit.  

13) Ada bagan/struktur organisasi tertulis disertai uraian tugas semua 

petugas lengkap dan sudah dilaksanakan dengan baik. 

STANDAR 3 :  STAF DAN PIMPINAN 

Instalasi Gawat Darurat dipimpin oleh dokter, dibantu oleh tenaga medis 

keperawatan dan tenaga lainnya yang telah mendapat Pelatihan 

Penanggulangan Gawat Darurat (PPGD). 

Kriteria : 

Jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga yang tersedia di Instalasi Gawat 

Darurat harus sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Unit harus 

mempunyai bagan organisasi yang dapat menunjukkan hubungan antara 

staf medis, keperawatan, dan penunjang medis serta garis otoritas, dan 

tanggung jawab. Instalasi Gawat Darurat harus ada bukti tertulis tentang 
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pertemuan staf yang dilakukan secara tetap dan teratur membahas 

masalah pelayanan gawat dan langkah pemecahannya. Rincian tugas 

tertulis sejak penugasan harus selalu ada bagi tiap petugas. Pada saat 

mulai diterima sebagai tenaga kerja harus selalu ada bagi tiap petugas. 

Harus ada program penilaian untuk kerja sebagai umpan balik untuk 

seluruh staf. Harus ada daftar petugas, alamat dan nomor telepon. 

STANDAR 4 :  FASILITAS DAN PERALATAN 

Fasilitas yang disediakan di Instalasi Gawat Darurat harus menjamin 

efektivitas dan efisiensi bagi pelayanan gawat darurat dalam waktu 24 

jam, 7 hari seminggu secara terus menerus. 

Kriteria : 

1) Di Instalasi gawat darurat harus ada petunjuk dan informasi yang 

jelas bagi masyarakat sehingga menjamin adanya kemudahan, 

kelancaran dan ketertiban dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

2) Letak Instalasi Gawat Darurat harus diberi petunjuk jelas sehingga 

dapat dilihat dari jalan di dalam maupun di luar rumah sakit. 

3) Ada kemudahan bagi kendaraan roda empat dari luar untuk 

mencapai lokasi IGD di rumah sakit, dan kemudahan transportasi 

pasien dari dan ke IGD dari dalam rumah sakit. 

4) Ada pemisahan tempat pemeriksaan dan tindakan sesuai dengan 

kondisi penyakitnya. 
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5) Daerah yang tenang agar disediakan untuk keluarga yang berduka 

atau gelisah. 

6) Besarnya rumah sakit menentukan perlu tidaknya: Ruang 

penyimpanan alat steril, obat cairan infus, alat kedokteran serta 

ruang penyimpanan lain; ruang kantor untuk kepala staf, perawat, 

dan lain-lain; ruang pembersihan dan ruang pembuangan; 

ruang rapat dan ruang istirahat. 

7) Ada sistem komunikasi untuk menjamin kelancaran hubungan antara 

unit gawat darurat dengan : unit lain di dalam dan di luar rumah 

sakit terkait dan sarana kesehatan lainnya. 

8) Pelayanan ambulan. 

9) Unit pemadam kebakaran. 

10) Konsulen SMF di UGD. 

11) Harus ada pelayanan radiologi yang di organisasi dengan baik serta 

lokasinya berdekatan dengan unit gawat darurat. 

 Tersedianya alat dan obat untuk life saving sesuai dengan standar 

pada Buku Pedoman Pelayanan Gawat Darurat yang berlaku. 

STANDAR 5 :  KEBIJAKAN DAN PROSEDUR 

Harus ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan tertulis di unit yang selalu 

ditinjau dan disempurnakan (bila perlu) dan mudah dilihat oleh seluruh 

petugas. 
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Kriteria : 

1) Ada petunjuk tertulis / SOP untuk menangani : kasus perkosaan, 

kasus keracunan, asuransi kecelakaan, kasus lima besar kasus gawat 

darurat murni (true emergency) sesuai dengan data morbiditas di 

Instalasi Gawat Darurat dan kasus kegawatan di ruang rawat inap 

(sistem code blue) 

2) Ada prosedur media tertulis yang antara lain berisi : tanggungjawab 

dokter; Batasan tindakan medis; Protokol medis untuk kasus-kasus 

tertentu yang mengancam jiwa;  

3) Ada prosedur tetap mengenai penggunaan obat dan alat untuk life 

saving sesuai dengan standar. 

4) Ada kebijakan dan prosedur tertulis tentang ibu dalam proses 

persalinan normal maupun tidak normal. 

STANDAR 6 : PENGEMBANGAN STAF DAN PROGRAM 

PENDIDIKAN 

Instalasi Gawat Darurat dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan 

pelatihan (in service training) dan pendidikan berkelanjutan bagi petugas. 

Kriteria : 

Ada program orientasi/pelatihan bagi petugas baru yang bekerja di unit 

gawat darurat. Ada program tertulis tiap tahun tentang peningkatan 

ketrampilan bagi tenaga di Instalasi Gawat Darurat. Ada latihan secara 

teratur bagi petugas Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan menghadapi 

berbagai bencana (disaster). Ada program tertulis setiap tahun bagi 
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peningkatan ketrampilan dalam bidang gawat darurat untuk pegawai 

rumah sakit dan masyarakat. 

STANDAR 7 :   EVALUASI DAN PENGENDALIAN MUTU 

Ada upaya secara terus menerus menilai kemampuan dan hasil pelayanan 

Instalasi Gawat Darurat. 

Kriteria : 

1) Ada data dan informasi mengenai :Jumlah kunjungan, Kecepatan 

pelayanan (respon time), Pola penyakit / kecelakaan (10 terbanyak), 

Angka kematian 

2) Instalasi Gawat Darurat harus menyelenggarakan evaluasi terhadap 

pelayanan kasus gawat darurat sedikitnya satun kali dalam setahun. 

3) Instalasi Gawat Darurat harus menyelenggarakan evaluasi terhadap 

kasus-kasus tertentu sedikitnya satu kali dalam setahun. 

 

Standarisasi IGD untuk mencapai mutu pelayanan saat ini menjadi 

salah satu komponen penilaian penting dalam akreditasi suatu rumah 

sakit. Penilaian mutu pelayanan IGD di rumah sakit mengacu kepada 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2009 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit menggunakan Indikator Kinerja 

Kunci atau Key Performance Indicators (KPI). Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) rumah sakit untuk unit pelayanan IGD memiliki 

beberapa indikator sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 Key Performance Indicators Instalasi Gawat Darurat 
Rumah Sakit 

 

Sumber : SPM Rumah Sakit tahun 2008 

 

2.1.3 Alur Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat 

Alur penanganan pasien di IGD berbeda dengan unit kerja lain di 

rumah sakit, prioritas pertama bukanlah pasien yang datang paling awal, 

tetapi berdasarkan tingkat keparahan (acuity) penyakit/cidera yang di 

derita pasien dan peluang kelangsungan hidup mereka melalui intervensi 

medis yang segera. Proses pemilahan ini disebut dengan proses triage. 

Proses triage dilakukan ketika pasien pertama kali datang di IGD, 

bersamaan dengan proses pendaftaran pasien yang dilakukan oleh 

keluarga pasien atau pihak lain yang mendampingi kedatangan pasien. 
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IGD RSUD Dr. Soetomo membagi triage ke dalam 4 prioritas/tingkatan 

yaitu: 

1. Prioritas I (label biru): Resusitasi 

Adalah pasien dengan kondisi sangat gawat yang mengancam 

nyawa dengan gangguan fungsi vital (Airway-Breathing-Circulation) 

dan memerlukan tindakan resusitasi dan stabilisasi.  

2. Prioritas II (label merah): Emergency 

Adalah pasien dengan kondisi gawat dengan fungsi vital 

(Airway-Breathing-Circulation) yang relatif stabil. 

3. Prioritas III (label kuning): Urgent 

Adalah pasien dalam kondisi darurat yang berpotensi 

mengancam jiwa atau fungsi vital bila tidak segera ditangani.  

4. Priotas IV (label hijau): Non Emergency 

Adalah pasien gawat darurat semu (false emergency), yang 

tidak memerlukan tindakan/perawatan segera. 

 

Prinsip pelayanan di triage adalah ―Triaging The Right Patient, to 

the Right Place at the Right Time‖ yaitu Memastikan bahwa pasien yang 

tepat mendapat perawatan yang tepat dalam waktu sesingkat mungkin 

(Cameron et al., 2014). Setelah melewati proses triage pasien dipindah ke 

ruang resusitasi/bedah/medik untuk mendapatkan tindak lanjut. 
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Selanjutnya pasien akan dilakukan assessment awal, intervensi dan 

pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi). Tahap selanjutnya 

adalah review oleh team spesialis/konsultasi hingga adanya disposisi 

untuk KRS, MRS, operasi atau  tindakan khusus (lihat gambar 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Alur pelayanan pasien di IGD RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
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2.2 Emergency Departemen Crowding 

2.2.1. Pengertian Emergency Departemen Crowding 

Tiga Emergency Medicine societies utama telah mendefinisikan crowding 

atau overcrowding di IGD sebagai berikut: 

1. Canadian Association of Emergency Physicians, 2009, mendefinisikan 

Emergency Department Crowding sebagai kondisi dimana permintaan 

layanan darurat melebihi kemampuan departemen gawat darurat untuk 

memberikan perawatan berkualitas dalam kerangka waktu yang tepat. 

2. American College of Emergency Physicians, 2013, mendefinisikan 

Emergency Department Crowding sebagai kondisi dimana  kebutuhan 

yang teridentifikasi untuk layanan darurat melebihi sumber daya yang 

ada untuk perawatan pasien di departemen gawat darurat (ED), rumah 

sakit, atau keduanya‖. 

3. Australasian College for Emergency Medicine, 2016, mendefinisikan 

Emergency Department Crowding sebagai kondisi dimana fungsi 

departemen gawat darurat terhambat terutama karena jumlah pasien 

yang menunggu untuk dilihat, dilakukan pemeriksaan dan pengobatan, 

atau menunggu dipindahkan, melebihi kapasitas tempat tidur dan/atau 

kapasitas petugas gawat darurat‖. 

Dari definisi di atas dapat, dapat disimpulkan bahawa kondisi 

crowding adalah sebuah kondisi dimana permintaan akan perawatan gawat 

darurat lebih besar dari pada kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh 
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penyedia layanan (IGD/RS) sehingga pasien harus menunggu/tinggal lebih 

lama dari target waktu yang ditetapkan untuk mendapat pelayanan atau di 

transfer ke unit rawat inap. Kondisi ini mengakibatkan fenomena ―bottle 

neck‖ untuk pasien yang keluar dari IGD dan menyebabkan kemacetan 

untuk pasien baru datang di IGD (lihat gambar 2.2). 

 

Gambar 2.2 Status kondisi crowding di IGD (Sullivan et al., 2016) 

 

2.2.2 Penyebab Emergency Departemen crowding 

Penyebab crowding di IGD sangat komplek dan bervariasi, tetapi secara 

umum Asplin et al., 2003, dalam dalam A Conceptual Model of 

Emergency Department Crowding (lihat gambar 2.3), menyebutkan bahwa 

penyebab crowding secara umum dibagi menjadi tiga faktor , yaitu: 

 



22 
 

 
 SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG … A K H M A D  I S M A I L  

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

1. Faktor Input 

Faktor input meliputi setiap karakteristik atau kondisi yang 

berkontribusi meningkatkan permintaan akan layanan gawat 

darurat, mengacu pada peningkatan jumlah kunjungan dan tingkat 

keparahan (acuity) pasien yang berkunjung ke IGD. Model ini 

menyebutkan Ada 3 kategori umum perawatan yang dikirim/rujuk 

ke IGD, yaitu (1) Emergency care; (2) Unscheduled urgent care; 

dan (3) Safety net care. 

(1) Perawatan Emergency di IGD 

Peran IGD yang paling terlihat dan sangat diperlukan 

dalam masyarakat adalah perawatan pasien sakit parah dan 

injury dari masyarakat. Selain itu IGD juga berfungsi sebagai 

tempat rujukan untuk pasien dengan masalah kompleks yang 

memerlukan tindakan stabilisasi dan evaluasi diagnostik dari 

sarana kesehatan lain.  

(2) Perawatan Urgent tidak terjadwal di IGD 

IGD memberikan perawatan urgent tidak terjadwal 

sering karena; ketidak mampuan poliklinik memberikan 

perawatan kepada pasien dengan kasus akut (atau eksaserbasi 

akut dari masalah kronis) di Instalasi Rawat Jalan. IGD sebagai 

alternatif; pasien mungkin dijadwalkan untuk perawatan di 

poliklinik, namun pasien datang ke IGD karena gejala dirasa 

memburuk sebelum waktu Kontrol yang ditetapkan. Alasan 
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lain, karena lamanya proses pelayanan di Instalasi rawat jalan 

dan tidak tersedianya perawatan selepas jam kerja, 

mempengaruhi keputusan pasien untuk mencari perawatan  

alternatif ke IGD. 

(3) Safety net care 

IGD berbagi peran dengan klinik dan safety net 

providers lainya di masyarakat, tapi seringkali menjadi satu-

satunya pintu terbuka bagi populasi pasien yang mengalami 

hambatan untuk mengakses unscheduled care. Jumlah 

penerima Medicaid (Jamkesmas) yang tidak proporsional dan 

individu yang tidak diasuransikan sering menjadikan IGD 

sebagai rujukan utama masalah kesehatan mereka, seringkali 

karena masalah biaya atau kesulitan mengakses perawatan di 

tempat lain. IGD bukan satu jaring pengaman bagi masyarakat 

tetapi juga berfungsi sebagai jaring pengaman penting untuk 

sistem perawatan kesehatan lainnya. Bila pilihan perawatan 

medis lainnya dalam sistem ini habis/tutup, maka IGD menjadi 

satu-satunya alternatif untuk perawatan akut.  

2. Faktor Throughput 

Faktor throughput yang mengacu pada masalah yang terjadi 

di dalam IGD yang berkontribusi terhadap crowding. Model ini 

mengidentifikasi length of stay pasien di IGD sebagai faktor yang 

berkontribusi potensial untuk kondisi crowding di IGD. Model ini 
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memberi penekanan pada proses internal pelayanan/perawatan di 

IGD dan perlunya meningkatkan efisiensi dan efektivitas, terutama 

yang memiliki efek terbesar pada length of stay dan penggunaan 

sumber daya di UGD.  

Ada dua fase throughput yang utama dalam model ini. Fase 

pertama meliputi triase, penempatan ruang, dan assessment awal. 

Fase kedua komponen throughput yang mencakup pengujian 

diagnostik dan pengobatan di IGD. Fase ini biasanya akan 

merupakan mayoritas dari total waktu throughput pasien IGD. 

Emergency Model Of Care membagi proses throughput pasien di 

IGD dalam tiga fase atau kerangka waktu yang manageable (the 

2:1:1 time frame model), yaitu: fase  pertama untuk meyelesaikan 

assessment awal dan rencana pengelolahan klinis. Fase kedua 

untuk review team spesialis/ konsultasi dan disposisi. Fase ketiga 

untuk mentransfer pasien ke unit rawat inap, rujukan atau 

perencanaan pulang.  

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi throughput dalam 

fase ini antara lain; kekompakan tim perawatan pasien, tata letak 

fisik dari IGD, rasio perawat dan dokter yang bertugas, efisiensi 

penggunaan tes diagnostik (misalnya, laboratorium, radiologi), 

aksesibilitas informasi medis, kualitas dokumentasi dan sistem 

komunikasi, dan ketersediaan konsultasi khusus tepat waktu. Daftar 

tersebut menunjukkan mengidentifikasi banyak daerah penting 

untuk meningkatkan efisiensi layanan di IGD. 
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3. Faktor Output 

Faktor output mengacu pada hambatan alur pasien yang 

keluar dari IGD setelah ada disposisi dari dokter. Alasan yang 

paling sering dikutip untuk kondisi IGD crowding adalah 

ketidakmampuan untuk memindahkan pasien MRS dari IGD ke 

unit rawat inap (boarding of inpatients). Masalah ini memaksa 

dokter dan tim keperawatan membagi konsentrasi untuk 

evaluasiantara pasien baru dan pasien boarding. 

 

Gambar2.3 The input-throughput-output conceptual model of ED 
crowding (Asplin et al., 2003) 

 

2.2.3 Dampak Crowding 

Kondisi crowding berdampak negatif pada semua pemangku 

kepentingan baik pasien, petugas maupun rumah sakit. Keselamatan 

pasien menjadi fokus utama karena berhubungan dengan penurunan 
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kualitas perawatan dan peningkatan kesalahan medis di IGD pada  

kondisi crowding. The Joint Commission on the Accreditation of 

Healthcare Organizations (JCAHO) mencatat bahwa 50% kejadian 

sentinel terjadi di IGD dan sepertiganya disebabkan oleh kondisi 

crowding (Stead, Jain and Decker, 2009). Trzeciak, 2003 menyatakan 

kondisi overcrowding di area perawatan IGD mengancam kesehatan 

masyarakat (public health) dengan mengorbankan keselamatan pasien 

dan membahayakan ketahanan seluruh sistem emergency care di 

Amerika Serikat. Liu et al. 2005 melaporkan pada pasien rawat inap yang 

boarded (menunggu tempat tidur rawat inap) di IGD, mengevaluasi 

frekuensi kesalahan dan kejadian buruk untuk pasien ini. Dari semua 

pasien naik, 28% mengalami beberapa kesalahan (error) atau kejadian 

buruk (adverse event) selama boarding. (Bernstein et al., 2009) 

Hasil (patient outcomes) yang berkaitan dengan kualitas pelayanan 

di IGD diidentifikasi sebagai penundaan pelayanan/pengobatan, 

penurunan kepuasan pasien, dan peningkatan angka kematian. Mortality 

adalah ukuran outcomes pasien yang biasanya digunakan sebagai 

indikator kualitas perawatan. Delapan penelitian telah meneliti hubungan 

antara kondisi crowding di IGD dengan kejadian mortalitas (Chalfin, 

Trzeciak, Likourezos, Baumann, & Dellinger, 2007; Diercks et al., 2007; 

Fatovich, 2005; Gilligan et al., 2008; Miro et al., 1999; Richardson, 

2006; Shenoi et al., 2009; Sprivulis, Da Silva, Jacobs, Frazer, & Jelinek, 

2006). Meskipun crowding di IGD diukur secara berbeda dalam setiap 

penelitian, sebagian besar penelitian tersebut menemukan bahwa ada 
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hubungan antara crowding di IGD dengan meningkatnya angka 

mortalitas. (lihat Tabel 2.2) 

Beberapa artikel penelitian meneliti hubungan antara kondisi 

crowding di IGD dengan kepuasan pasien (McMullan & Veser, 2004; 

Pines, Garson, et al., 2007; Pines et al., 2008; Sun et al., 2000; Vieth & 

Rhodes, 2006). Hasil penelitian tersebut secara konsisten menunjukkan 

hubungan terbalik antara kepuasan pasien/pengunjung dengan dengan 

kondisi crowding di IGD. 

Beberapa penelitian juga membuktikan adanya hubungan antara 

crowding di IGD dengan  penundaan (delay) perawatan pasien tepat 

waktu (Johnson and Chris Winkelman, 2011). Penelitian tersebut 

melaporkan penundaan pemberian antibiotik, penggunaan analgesia, dan 

intervensi jantung. Penundaan pelayanan/pengobatan mempunyai efek 

negative pada pasien mulai dari ketidaknyamanan hingga gangguan 

kesehatan parah. 
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Table 2.2 Dampak crowding di IGD (Bernstein et al., 2009) 
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Kondisi crowding juga berpengaruh pada perawat, dokter serta 

petugas kesehatan lainya yang terlibat, mereka mengalami penurunan 

kepuasan kerja yang mengakibatkan penurunan produktivitas dan 

peningkatan pergantian staff. Dampak bagi rumah sakit, yakni hilangnya 

pendapatan dari berbagai sumber. Misalnya hilang dari pasien yang pergi 

tanpa terlihat (melarikan diri), dari pengalihan layanan darurat (rujukan) 

sekunder atau akibat ketidakpuasan karena  pelayanan yang memanjang 

di IGD, dan dari pengalihan pangsa pasar ke pesaing. 

  



30 
 

 
 SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG … A K H M A D  I S M A I L  

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

2.3 Emergency Departemen Length Of Stay (EDLOS) 

Length of Stay (LOS) adalah lama waktu pasien berada di area khusus 

di sebuah rumah sakit. Emergency Department Length of Stay (EDLOS) 

didefinisikan sebagai lama waktu pasien di IGD, mulai dari pendaftaran 

sampai secara fisik pasien meninggalkan IGD (Radcliff, 2011). 

Menurut The electronic National Ambulator Care Reporting System 

(eNACRS), Emergency Department Length of Stay (EDLOS) adalah 

interval antara waktu pendaftaran atau waktu triage dengan waktu pasien 

secara fisik meninggalkan IGD untuk pasien rawat inap/MRS atau sampai 

waktu disposisi untuk pasien pulang/KRS (lihat gambar 2.4). 

 

 

Gambar 2.4 Length of stay di IGD (Canadian Institute for Health 
Information, 2012) 
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Emergency Departemen Length of Stay di kaitkan dengan Emergency 

Departemen crowding. Dua penelitian oleh McCarthy et al. 2009 dan Pines 

et al. 2010 telah mengidentifikasi Length of Stay di IGD sebagai penyebab 

dan juga akibat dari kondisi crowding di IGD. Telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa kondisi crowding di IGD di sebabkan oleh tiga faktor, yaitu: faktor 

input, throughput dan output (Asplin et al., 2003), Oleh karena faktor input 

dan output dikaitkan dengan masalah kesehatan yang lebih luas di luar 

kewenangan  IGD, maka faktor throughput menjadi fokus utama 

penanganan crowding di IGD.  

Emergency Departemen Length of Stay (EDLOS) adalah indikator 

penting dari proses throughput pasien di IGD, karenanya EDLOS digunakan 

sebagai indikator kunci penilaian efesiensi peningkatan kinerja operasional 

dan klinis (Rathlev et al., 2012). Penelitian oleh Bukhari et al., 2014, 

mengevaluasi kembali LOS pasien di IGD serta faktor yang 

mempengaruhinya, dan didapatkan LOS dikaitkan dengan waktu 

kedatangan, triage, waktu konsultasi, waktu pemeriksaan laboratorium, 

waktu pemeriksaan radiologi dan waktu disposisi fisik (waktu tunggu 

transfer ke tempat tidur rawat inap). Penundaan transfer pasien ke tempat 

tidur rawat inap ini kemudian di sebut dengan boarding. 
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2.4 Emergency Model of Care  

Instalasi Gawat Darurat (IGD) berada di bawah tekanan yang 

meningkat karena tingginya permintaan akan layanan gawat darurat dan 

akses ke tempat tidur rawat inap yang ada. Kurangnya sumber daya yang 

tersedia untuk memenuhi permintaan pelayanan gawat darurat menyebabkan 

kondisi crowding dan access block yang mengakibatkan pasien 

berkepanjangan menunggu tempat tidur rawat inap. Beberapa upaya 

dilakukan untuk mengatasi hal ini, termasuk memperbaiki persediaan 

tempat tidur rawat inap dan pengembangan fasilitas kesehatan dasar yang 

mudah di akses oleh masyarakat sehingga hanya yang benar-benar 

memerlukan perawatan di Rumah Sakit yang di layanai di Rumah Sakit. 

disisi lain IGD juga harus terus meningkatkan efisiensi operasional mereka.  

Salah satu cara untuk memenuhi permintaan perawatan gawat darurat 

darurat adalah dengan mengoptimalkan IGD dan kapasitas tempat tidur 

rumah sakit. Sebuah kesepakatan reformasi kesehatan nasional di lakukan di 

Inggris raya (United Kingdom) pada tahun 2000, dengan dikeluarkannya 

sebuah kebijakan ―Four Hour Rule Programme‖ atau aturan empat jam 

yang bertujuan untuk memperbaiki akses terhadap perawatan gawat darurat 

dengan mengurangi crowding dan access block serta hasil negatif yang 

terkait. Kebijakan ini mengharuskan pasien IGD untuk dirawat, dirujuk  

atau dipulangkan dalam waktu empat jam setelah kedatangan di IGD, 

dimana secara klinis memungkinkan. Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh 

pemerintah Australia pada tanggal 20 April 2010, dan ditetapkan sebagai 

National Emergency Access Target (NEAT).  
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Dalam upaya memperbaiki throughput time pasien di IGD dan 

pemenuhan target empat jam yang telah ditetapkan, The New South Wales 

Ministry of Health mengeluarkan sebuah panduan/model perawatan di IGD  

(Emergency Model Of Care) yang di kembangkan dari alur perjalanan ideal 

pasien di IGD (ideal patient journey). 

2.4.1. Pengertian Emergency Model of Care 

Emergency Model of Care (MOC) adalah sebuah model 

keperawatan di Instalasi Gawat Darurat yang dikeluarkan pertama kali 

oleh kementrian kesehatan The New South Wales (NSW) pada tahun 

2006, dan diperbaharui pada 12 Juli 2013. Model keperawatan ini 

menjelaskan tantangan utama dalam penyediaan layanan gawat darurat 

dengan menggariskan "ideal patient journey" di IGD untuk memberikan 

perawatan darurat yang tepat waktu dan berkualitas. 

Prinsip utama dan mendasar dari model ini adalah hanya pasien 

yang memerlukan perawatan khusus di IGD yang bisa dilayani di IGD. 

Pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan medis, stabilisasi atau 

resusitasi, namun memerlukan masuk ke rumah sakit untuk perawatan 

lebih lanjut, sebaiknya tidak dirawat melalui IGD. Beberapa fokus yang 

harus di perhatikan dalam model ini adalah: 

1. Getting the right patient to the right place by the right resources, 

yaitu menempatkan pasien yang tepat ke tempat yang tepat untuk 

perawatan mereka yang didukung oleh sumber daya yang tepat 

untuk memastikan kelancaran arus pasien melalui IGD. 
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2. Early assessment and streaming to an appropriate MOC, yaitu 

melakukan assessmen secepatnya dan pengalihan pasien yang 

sesuai Model of Care (MOC).  

3. Designated specialty MOC for patient cohorts, model ini di desain 

khusus mengunakan pendekatan kohort pasien. 

4. Menggunakan pendekatan tim terhadap perawatan pasien 

5. Memastikan tugas dilakukan oleh penyedia yang paling efisien 

melakukan tugas (dimana 'efisiensi' menyeimbangkan kualitas, 

biaya dan meminimalkan duplikasi pekerjaan). 

6. Perawatan pasien terkoordinasi termasuk antara konsultan spesialis, 

layanan diagnostik dan perawatan masyarakat. 

7. Langkah pemantauan dan evaluasi yang ketat. 

8. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip model perawatan baru. 

Perjalanan ideal pasien di IGD (the ideal patient journey) telah di 

gunakan untuk mengembangkan model keperawatan ini (lihat gambar 

2.5). Gambar tersebut menggambarkan aliran pasien yang diinginkan 

melalui IGD di rumah sakit. Penekanan perjalanan adalah untuk 

mengalirkan pasien ke dalam model perawatan yang paling tepat untuk 

mereka sedini mungkin. Hal ini dapat dicapai dengan berfokus pada 

triase cepat dan mendorong penilaian awal, intervensi dan disposisi. 

Perjalanan ideal pasien di IGD dalam Emergency Model of Care 

mempunyai beberapa kunci area sebagai berikut: 

1. Permulaan perjalanan 

2. Triage dan registrasi 
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3. Resuscitation dan trauma 

4. Perawatan pasien akut dengan komplikasi, tidak bisa mobilisasi 

dan pasien dengan tingkat kegawatan (acuity) tinggi (Acute care 

dan 2 : 1 : 1) 

5. Assessmen cepat oleh staff senior IGD dan pemindahan pasien ke 

Model of Mare (MOC) yang sesuai (Early ED Senior Assessment 

Streaming, Clinical Initiatives Nurse) 

6. Perawatan pasien dengan tingkat kegawatan rendah (lower acuity), 

dengan komplikasi dan dan tidak mampu mobilisasi (Sub-acute, 

Early Treatment Zone) 

7. Perawatan pasien tanpa komplikasi dan mampu mobilisasi (Fast 

Track and the currently being piloted ‗Urgent Care Centres‘) 

8. Model Non-ED (Short Stay Units, Medical and Surgical 

Assessment Units). 
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Gambar 2.5 Perjalanan ideal pasien di IGD dan konsep emergency 
model of care (NSW Ministry of Health, 2012) 

 

Karakteristik perjalanan ideal pasien di IGD merupakan bagian dari 

pendekatan pasien-sentris terhadap managemen pengelompokan (kohort) 

pasien, yang bertujuan untuk memberikan akses lebih cepat ke perawatan 

melalui: pendekatan tim terkoordinasi terhadap perawatan pasien, 

mengeliminasi duplikasi proses, mengurangi masa tunggu yang tidak 

produktif, mengurangi total waktu yang dihabiskan di IGD, standarisasi 

perawatan untuk mengurangi variasi. 
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2.4.2. Model Perawatan dalam Emergency Model of Care 

2.4.2.1. Time Frime Model (2 : 1 : 1) 

Adalah proses yang membagi 4 jam emergency acces target untuk 

pasien yang dirawat menjadi tiga kerangka waktu yang manageable 

(lihat gambar 2.5 dan 2.6), yaitu: 

1) Sampai 2 jam untuk menyelesaikan assessment IGD dan memulai  

rencana pengelolahan klinis. 

2) Sampai 1 jam untuk konsultasi dan atau meminta alokasi tempat 

tidur rawat inap 

3) Sampai 1 jam untuk mentransfer pasien ke rawat inap, rumah 

sakit lain, atau perencanaan pulang 

 

 

Gambar 2.6 Time frame guide model 2 : 1 : 1 emergency model 
of care (NSW Ministry of Health, 2012) 

 

Kerangka waktu yang ditentukan dalam model ini bertujuan untuk 

menyediakan proses terstruktur dan alokasi waktu untuk perawatan 

pasien di IGD dari kedatangan sampai adanya disposisi untuk pulang 

atau dirawat dalam waktu 4 jam.  
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2.4.2.2. Triage dan Registrasi 

 

Gambar 2.7 Triage dan Registrasi (NSW Ministry of Health, 
2012) 

 

Triase dan registrasi disederhanakan untuk memfasilitasi proses 

yang efisien yang tidak menciptakan hambatan untuk penilaian lebih 

lanjut dan perawatan klinis. Hanya fungsi triase penting yang harus 

dilakukan pada titik triase: penentuan keparahan (acuity) pasien dan 

tingkat urgensi, pertolongan pertama yang mendasar jika diperlukan, 

dan rujukan ke area yang paling sesuai untuk perawatan. Diikuti 

dengan proses pendaftaran cepat oleh petugas administrasi bersama 

dengan perawat triase yang merupakan elemen penting dari proses 

tersebut. Pendaftaran lengkap pasien dapat diselesaikan oleh staf 

administrasi di sisi tempat tidur atau lokasi IGD lainnya. 
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Dengan memusatkan perhatian pada peran inti triage dan membatasi 

assessmen triase di bawah 5 menit, waktu yang dihabiskan untuk 

proses triage dapat dikurangi dan akses pasien yang tepat waktu untuk 

perawatan meningkat. Hal ini juga dapat mengurangi tekanan pada 

staf triase, mengurangi beban kerja dengan membatasi penilaian 

berlebihan atau intervensi pengobatan. 

Berikut adalah beberapa kunci prinsip dari model ini: 

1) Triase adalah titik kontak pertama pasien pada saat kedatangan di 

IGD. 

2) Untuk mengurangi antrian, proses triase dan registrasi dilakukan 

secara simultan atau gunakan pendaftaran mobile (di sisi tempat 

tidur pasien) oleh staf administrasi. 

3) Promosikan 'quick triage' dengan: 

a. Membatasi triase ke pertemuan dibawah 5 menit. 

b. Meniadakan intervensi pasien pada triase kecuali pertolongan 

pertama yang mendasar. 

c. Menghindari duplikasi proses oleh beberapa penyedia 

layanan (dokter, perawat) seperti pengambil keputusan 

berdasar riwayat medis terperinci. 

d. mematuhi waktu yang ditetapkan dan segera memindahkan 

pasien ke proses klinis berikutnya. 

4) Mengadopsi pendekatan fleksibel untuk melakukan triase. 
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2.4.2.3. Model Clinical Initiatives Nurse 

 

Gambar 2.8 Model Clinical Initiatives Nurse (NSW Ministry of 
Health, 2012) 

 

The Clinical Initiatives Nurse (CIN) adalah peran perawat senior 

untuk mengelola pasien yang mengantri di ruang tunggu IGD. Tiga 

prioritas peran CIN di ruang tunggu gawat darurat adalah: 

1. Review pasien dalam waktu patokan triase untuk 

memastikan mereka tetap aman secara klinis 

2. Menyediakan komunikasi yang berkelanjutan dengan 

pasien 

3. memulai diagnosa atau perawatan dengan penekanan 

khusus pada keluhan nyeri pasien 

Model ini memungkinkan penanganan dini terhadap kondisi akut dan 

mengancam kehidupan, dan mengurangi rasa sakit dan ketidak- 

nyamanan pada pasien di ruang tunggu IGD dimana Petugas Medis 

tidak segera tersedia. 
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2.4.2.4. Model  Resuscitation  

 

Gambar 2.9 Model Resusitasi (NSW Ministry of Health, 2012) 

 

The Resuscitation Model of Care adalah seperangkat pedoman 

yang menguraikan proses klinis dan persiapan yang paling tepat dan 

model tim yang harus digunakan dalam resusitasi pasien di IGD 

(termasuk manajemen trauma). The resuscitation MOC 

menggambarkan pendekatan terkoordinasi dan strategis untuk 

mengelola pasien resusitasi. Hal ini memungkinkan IGD untuk secara 

tepat mengalokasikan sumber daya untuk memberikan perawatan 

berkualitas dan meminimalkan gangguan pada bagian IGD lainnya. 

Alasan utama penerapan MOC Resuscitation adalah untuk 

menyediakan: 

1) Pendekatan tim terkoordinasi untuk mengelola pasien yang 

membutuhkan resusitasi dengan lebih baik 

2) Proses terstruktur untuk pasien resusitasi 

3) Komunikasi standar antara personil pra-rumah sakit dan personil 

IGD yang akan merawat pasien inbound. 
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4) Waktu pengiriman dan penyelesaian yang tepat untuk layanan 

diagnostic 

5) Alokasi optimal sumber daya kepegawaian, ini akan 

memungkinkan senior IGD mengambil keputusan untuk 

memberikan pengawasan terhadap perawatan pasien yang 

membutuhkan resusitasi dengan tetap meminimalkan penundaan 

pada alur kerja IGD secara umum. 

2.4.2.5. Model Perawatan Akut (Acute Care Model of Care) 

 

Gambar 2.10 Model perawatan akut (NSW Ministry of Health, 
2012) 

 

The Acute Care Model of Care (Model Perawatan Akut MOC) 

adalah seperangkat prinsip dan proses yang bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dalam memulai, menilai, melakukan dan 

mentransfer pasien yang akut, berpotensi tidak stabil dengan 

komplikasi. kondisi akut yang dimaksud dalam model ini adalah 

pasien yang membutuhkan: 

1) Monitoring jantung 
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2) Observasi ketat 

3) Intervensi oleh Spesialis 

4) Perawatan dengan level tinggi 

5) Rencana managemen yang komprehensif  

2.4.2.6. Early ED Senior Assessment and Streaming (EDSAS) 

 

Gambar 2.11 Model Early ED Senior Assessment and Streaming 
(NSW Ministry of Health, 2012) 

 

Early ED Senior Assessment and Streaming (ED SAS) adalah 

Model Perawatan yang fleksibel yang dapat beroperasi pada periode 

puncak kunjungan. MOC adalah proses penilaian dan perawatan yang 

berfokus pada penentuan diagnosis dini, rencana manajemen klinis 

dan keputusan disposisi untuk pasien. Komponen penting dari model 

ini adalah zona streaming, walaupun model ini berfungsi paling 

efektif dengan tiga komponen inti utama, yaitu: 
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1. Triage and registrasi: 

a. Penilaian triase yang terbatas pada <5 menit untuk 

menetapkan tingkat urgensi pasien saja. Intervensi terbatas 

hanya untuk pertolongan pertama. 

b. Elemen penting dari proses ini adalah pendaftaran cepat 

oleh petugas administrasi bersama dengan perawat triase. 

Pendaftaran lengkap pasien kemudian dapat diselesaikan 

oleh staf administrasi di sisi tempat tidur. 

2. Streaming Zone (physical space and appropriate staff): 

a. Pengambilan keputusan klinis dini oleh dokter senior IGD 

dan pengalihan dini pasien ke area perawatan yang sesuai di 

dalam atau di luar IGD kurang dari 10 menit. 

b. Koordinator Streaming (perawat) adalah bagian penting dari 

zona streaming. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga 

pengawasan menyeluruh dan pengelolaan umum Zona 

Streaming dan memastikan bahwa aliran pasien 

dipertahankan. 

3. The Early Treatment Zone (ETZ) adalah area klinis multi fungsi 

dan fleksibel yang dapat digunakan dengan cara berikut: 

1) Area klinis dimana rencana pengelolaan pasien yang 

direncanakan dapat diimplementasikan dan dilengkapi kemudian 

dipulangkan dalam waktu 2 jam. 
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2) Area klinis dimana rencana pengelolaan pasien dapat dimulai 

sebelum pasien pindah ke daerah lain di IGD, misalnya ke daerah 

akut. 

3) Area menunggu untuk pasien masih memerlukan observasi 

sebelum sebelum di rawat atau menunggu hasil tes, seperti 

patologi. 

2.4.2.7. Model Early Treatment Zone (ETZ) 

 

Gambar 2.12 Model Early Treatment Zone (NSW Ministry of 
Health, 2012) 

 

The Early Treatment Zone (ETZ) adalah area klinis multi fungsi dan 

fleksibel yang dapat digunakan sebagai: 

1) Area klinis dimana rencana pengelolaan pasien dari zona 

streaming dapat diimplementasikan dan dilengkapi kemudian 

pasien dipulangkan dalam waktu 2 jam 

2) Area klinis dimana rencana pengelolaan pasien dapat dimulai 

sebelum pasien pindah ke area lain di IGD, misalnya ke area 

perawatan akut 
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3) Area tunggu pasien yang masih memerlukan observasi sebelum 

dipulangkan atau menunggu hasil tes seperti patologi 

4) Promosi arus searah – assessment di IGD di Zona Streaming,  

pasien dapat menyelesaikan initial treatmen di ETZ daripada 

kembali ke ruang tunggu untuk menunggu dimulainya perawatan. 

Proses ini juga membantu pasien merasa telah berkembang dalam 

antrian. 

5) Area dimana tim rawat inap melakukan pengkajian pasien IGD. 

Ini sangat berguna bagi pasien ambulans yang tidak perlu 

menempati tempat tidur IGD untuk tujuan pengkajian cepat 

sebelum masuk, sehingga mempertahankan kapasitas tempat tidur 

IGD. Daerah ini tidak boleh digunakan sebagai pengganti tempat 

tidur unit rawat inap atau lokasi rumah sakit lainnya yang tidak 

memerlukan layanan di IGD. 

6) Sebagai penyangga untuk mempertahankan kapasitas tempat tidur 

ED akut. 
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2.4.2.8. Model Fast track 

 

Gambar 2.13 Model Fast track (NSW Ministry of Health, 2012) 

 

Fast track (Jalur cepat) adalah area khusus di IGD untuk 

merawat pasien yang bisa berjalan, tanpa komplikasi (sistem tunggal) 

yang dipulangkan dalam waktu <2 jam. Triase mengalirkan pasien ke 

Jalur Cepat dengan menggunakan kriteria jalur cepat inklusi/eksklusi 

yang telah ditentukan sebelumnya. Zona Fast Track bertujuan untuk 

meningkatkan throughput IGD dengan: 

1) Mempercepat perawatan pasien rawat jalan dengan keluhan yang 

kurang mendesak 

2) Mengalihkan perhatian pasien yang memenuhi kriteria klinis 

tertentu melalui aliran terpisah di IGD 

3) Menggunakan area khusus yang dikelola oleh staf medis dan 

perawat senior yang berdedikasi 

4) Staf medis dan perawat senior yang berdedikasi yang bekerja 

untuk mengoptimalkan kinerja sistem fasttrack karena mereka 
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memiliki kemampuan untuk membuat keputusan perawatan dan 

disposisi tepat waktu dengan sedikit konsultasi. 

5) Memberikan perawatan yang distandarisasi dan ditargetkan pada 

kondisi dan luka tertentu. 

2.4.2.9. Model Perawatan Sub-Akut  

 

Gambar 2.14 Model Perawatan Sub-Akut (NSW Ministry of 
Health, 2012) 

 

Sub-acute Model of Care (model perawatan sub-akut) adalah 

area yang di IGD yang ditujukan untuk pasien: 

1) Dengan keparahan (acuity) rendah, tanda vital dalam batas 

normal dan tidak memerlukan tempat tidur akut atau pemantauan 

jantung. 

2) berpotensial menimbulkan komplikasi, memerlukan sumber daya 

yang intensif dan memerlukan banyak penyelidikan, konsultasi 

dan/atau prosedur, dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat 

untuk Jalur Cepat. 
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3) Pasien yang tidak bisa mobilisasi dan perlu dirawat di tempat 

tidur untuk perawatan.  

2.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.3 Keaslian Penelitian 
No Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 
Metode 

(Desain, Sampel, 
Variabel, Instrumen, 

Analis Data) 

Hasil Penelitian 

1. Analysis of Waiting 
Time in Emergency 
Department of Al-
Noor Specialist 
Hospital, Makkah, 
Saudi Arabia 
(Bukhari et al., 
2014) 

a. Desain: prospective 
study 

b. Sampel: pasien yang 
berkunjung ke IGD 
antara tengah malam 
tanggal 1 Januari 
2013, dan tengah 
malam 31 Januari 
2013, periode 
penelitian 744 jam 
yang terus-menerus. 

c. Variabel: 
Independent: waktu 
kedatangan di IGD, 
waktu initial 
assessment oleh 
perawat, waktu initial 
assessment oleh 
dokter, waktu 
kedatangan di area 
khusus, waktu 
konsutasi, waktu 
kedatangan konsultan 
spesialis, waktu 
pemeriksaaan 
laboratorium, waktu 
pemeriksaan 
radiologi, waktu 
disposisi akhir dan 
waktu secara fisik 
meninggalkan IGD 
Dependent: EDLOS 

d. Instrumen: standard 
study forms 

e. Analisis: Multiple 
linear regression 
analysis 

Untuk 7604 kunjungan 
yang dianalisis, rata-rata 
EDLOS adalah 3,02 jam 
(SD = 5,03 jam). Sekitar 
setengah dari pasien 
menghabiskan kurang dari 
59 menit (44%), 32,6% 
menghabiskan waktu 1 
sampai 3:59 jam, 15,2% 
menghabiskan waktu 4 
sampai 7:59 jam, dan 8,2% 
pasien menghabiskan lebih 
dari 8 jam. Time delays 
meningkat pada tingkat 
triase yang lebih rendah. 
Interval pendaftaran ke 
dokter berkisar rata-rata 
0:19 menit (SD = 0:46). 
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No Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode 
(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 
Analis Data) 

Hasil Penelitian 

2. Analyzing Factors 
Affecting Emergency 
Department Length 
of Stay—Using a 
Competing Risk-
accelerated 
FailureTime Model 
(Chaou et al., 2016) 

a. Desain: retrospective 
electronic data 
analysis 

b. Sampel: Semua 
pasien yang telah 
terdaftar di IGD mulai 
Januari 2013 sampai 
Desember 2013, 
diambil dari database 
elektronik 
administrasi rumah 
sakit 

c. Variabel:  
Independent: Patient 
characteristic, disease 
and acuity variables, 
the arrival time 
Dependen; EDLOS  

d. Instrumen: data base 
elektronik 

e. Analisis: one-way 
ANOVA 
 

Data 149.472 pasien 
dianalisis setelah 
diekslusikan. Ada 106.206 
pasien yang dipulangkan 
dari ED, 41.695 pasien 
dirawat di rumah sakit, 
dan 660 pasien yang 
meninggal di IGD. Usia 
pasien rata-rata 
keseluruhan adalah 39,8 
(SD=27.1). Rata-rata LOS 
keseluruhan adalah 2,15 
jam, dengan IQR 6,51 jam. 
Kelompok umur, entitas 
pasien, dan tingkat triase 
dengan proporsi terbesar 
adalah 40 sampai 60 
tahun, nontrauma dewasa, 
dan triage level 3. 

3. Factors Affecting the 
Length of Stay of 
Patients in 
Emergency 
Department 
Observation Units at 
Teaching and 
Research Hospitals 
in Turkey 
(Mahsanlar et al., 
2014) 

a. Desain: retrospective 
analysis 

b. Sampel: pasien yang 
berkunjung di IGD  
pada 16.08.2011 
sampai 16.09.2011 

c. Variabel: 
Independent: Data 
demografis, keluhan 
utama, diagnosis, 
waktu kedatangan, 
riwayat medis, tanda 
vital, intervensi 
invasif, intubasi, 
mortality, konsultasi , 
dan hasil klinis. 
Dependen: EDLOS 

d. Instrumen: observasi 
e. Analisis: one-way 

ANOVA 

Penelitian tersebut 
melibatkan 603 pasien. 
Rata-rata emergency 
service stay di unit 
observasi ditemukan 6,5 
jam. Selain itu, 15 pasien 
(2,5%) tinggal 24 jam atau 
lebih, dan 78 pasien 
(12,9%) tinggal 12 sampai 
24 jam. Dari 15 pasien 
yang tinggal di layanan 
darurat selama 24 jam atau 
lebih, 8 (53,3%) tinggal 
karena tidak ada cukup 
ruang di unit perawatan 
intensif. Keluhan yang 
paling umum untuk masuk 
ke layanan darurat adalah 
nyeri dada (25,5%), diikuti 
oleh dyspnea (21,9%) dan 
takikardia (11,6%). 
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No Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode 
(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 
Analis Data) 

Hasil Penelitian 

4. Time Series Analysis 
of Emergency 
Department Length 
of Stay per 8-Hour 
Shift 
(Rathlev et al., 
2012) 

a. Desain : retrospective 
analysis 

b. Sampel : 91,643 adult 
ED patients between 
October 12, 2005 and 
April 30, 200 di ambil 
dari data elektrinik 
kunungan Rumah 
sakit 

c. Variabel: 
Independent: 
(1) Perawat IGD yang 
bertugas, (2) 
discharges, (3) 
discharges on the 
previous shift, (4) 
resuscitation cases, 
(5) admissions, (6) 
intensive care unit 
(ICU) admissions, 
dan (7) LOS on the 
previous shift 
Dependen: 
LOS per 8-hour shif 

d. Instrumen : electronic 
information 
technology system 
(IBEX, sekarang 
Piscis ED 
Pulsecheck) 

e. Analisis : 
autoregressive 
integrated moving 
average (ARIMA) 
time series model 

 

Untuk semua 3 shift, LOS 
dalam beberapa menit 
meningkat sebesar 1,08 
(interval kepercayaan 95% 
0,68, 1,50) untuk setiap 
kenaikan 1% tambahan 
pada hunian rumah sakit. 
Untuk setiap penerimaan 
tambahan dari IGD, LOS 
dalam hitungan menit 
meningkat sebesar 3,88 
(2,81, 4,95) pada shift 1, 
2,88 (1,54, 3,14) pada shift 
2, dan 4,91 (2,29, 7.53) 
pada shift 3. LOS dalam 
beberapa menit meningkat 
14,27 ( 2.01, 26.52) ketika 
3 atau lebih pasien dirawat 
di ICU pada shift 1. 
Jumlah perawat, pelepasan 
ED pada shift sebelumnya, 
kasus resusitasi, dan 
pemeriksaan bedah elektif 
tidak terkait dengan LOS 
pada setiap perubahan. 
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No Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode 
(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 
Analis Data) 

Hasil Penelitian 

5. Factors associated 
with longer ED 
lengths of stay 
(Gardner et al., 
2007) 

a. Desain : retrospective 
analysis 

b. Sampel : Data yang di 
ambil dari National 
Hospital Ambulatory 
Medical Care Survey 
tahun 2001-2003 

c. Variabel: 
Independent:  
patient demographics 
(sex, age, race, 
ethnicity, method of 
payment), hospital 
characteristics 
(geographic 
location, 
ownership),dan data 
kunjungan IGD 
(resident, staff 
physician dan 
procedur pelayanan 
seperti pemeriksaan 
laboratorium dan 
radiologi) 
Dependen: EDLOS 

d. Instrumen : collection 
forms (lembar 
observasi) 

e. Analisis : weighted v2 
analysis 
menggunakan SAS 
statistical software 
 

ALOS pasien yang dirawat 
adalah 255 menit (kisaran 
interkuartil, 160-400); 
ALOS pasien yang 
dipulangkan 120 menit 
(kisaran interkuartil, 70-
199). Faktor-faktor yang 
terkait secara independen 
dengan LOD pasien di 
IGD untuk pasien yang 
diobati adalah etnis 
Hispanik (+20 menit), 
pemindaian tomografi 
terkomputerisasi atau 
magnetic resonance 
imaging (MRI) (+36 
menit), dan lokasi rumah 
sakit di area metropolitan 
(+32 menit). Penerimaan 
unit perawatan intensif 
memiliki EDLOS  yang 
lebih pendek (30 menit). 

6. Length Of Stay 
Pasien Prioritas 2 
Medikal Instalasi 
Gawat Darurat Rsup 
Dr. Mohammad 
Hoesin Palembang 
(Putri and Dewi, 
2009) 

a. Desain : deskriptif 
kualitatif (case study) 

b. Sampel : Purposive 
sampling 

c. Variabel: 
Independent:  
rawat penuh, jumlah 
SDM, lamanya surat 
perawatan diberikan, 
observasi dan 
stabilisasi pasien, unit 

 Hasil penelitian ini 
didapatkan data rata-rata 
kunjungan pasien pada 
bulan juli sampai dengan 
bulan september 51,48% 
berjenis kelamin 
perempuan, dengan 
42,88% diantaranya 
menggunakan jaminan 
kesehatan BPJS kelas 1, 
dan rata-rata lama 
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penunjang terkait, 
serta jumlah pasien 
Dependen: LOS IGD 

d. Instrumen : observasi, 
wawancara, dokumen 

e. Analisis : deskriptif 
kualitatif 

 

perawatan di IGD (LoS) 8-
24 jam dengan persentase 
46,24%. Untuk LoS 
terlama ada pada bulan 
September dengan 28 jam 
58 menit. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat 
dilihat bahwa Faktor-
faktor yang mempengaruhi 
Length of Stay pasien di 
P2 medikal diantaranya 
ruang rawat penuh, jumlah 
SDM, lamanya surat 
perawatan diberikan, 
observasi dan stabilisasi 
pasien, unit penunjang 
terkait, serta jumlah pasien 
yang menumpuk. 
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Tidak adanya akses untuk 
perawatan follow-up 

Tidak adanya tempat 
tidur rawat inap 

BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESA PENELITIAN 

3.1. Kerangka Konseptual Penelitian 

  

Perawatan Emergency 
 Pasien sakit parah dan 

terluka dari masyarakat 
 Rujukan pasien dengan 

kondisi gawat darurat 
 

Perawatan Urgent  
tidak terjadwal 

 Tidak tersedianya 
perawatan tidak 
terjadwal di rawat 
jalan 
 Keinginan untuk 

perawatan segera  

Safety net care 
 Populasi rentan (eg, 

Medicaid beneficiaries, 
the uninsured) 
 Hambatan mengakses 

sarana kesehatan dasar  

INPUT 

Pengalihan 
Ambulance 

permintaan 
perawatan 

IGD 

Pasien datang 
Di IRD 

Triage & 
penempatan 

Assesment awal 
Diagnostik &  

Intervesi 

Review spesialis  
& konsultasi 

Menunggu tempat 
tidur rawat inap 

Pasien 
disposisi 

Pulang di 
tengah 

perawatan 

 Throughput time 

THROUGHPUT 

Admit to  
Hospital 

Ambulatory care system 

Transfer care of patient to 
impatien unit, another hospital 

or discharged home 

OUTPUT 

Admit to  
Hospital 

Ambulatory care system 

Transfer care of patient to 
impatien unit, another hospital 

or discharged home 

OUTPUT 

Rawat  
inap 

Rawat 
Jalan 

Transfer ke 
sarana 

kesehatan 
lain  

OUTPUT 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Analisis faktor yang mempengaruhi Length 
of Stay (LOS) pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) berdasar 
teori The input-throughput-output conceptual model of ED 
crowding. 

=  Di teliti 

=  Tidak di teliti 

Keterangan: 

Time Frame 1 

Time Frame 2 

Time Frame 3 

 Staffing ratio 
 fisik 
 System 
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Gambar 3.1 menjelaskan mekanisme faktor Input and Output 

mempengaruhi throughput pasien di IGD. Faktor input meliputi setiap 

karakteristik atau kondisi yang berkontribusi meningkatkan permintaan akan 

layanan gawat darurat, mengacu pada peningkatan jumlah kunjungan dan 

tingkat keparahan (acuity) pasien yang berkunjung ke IGD. Model ini 

menyebutkan Ada 3 kategori umum perawatan yang dikirim/dirujuk ke 

IGD, yaitu (1) emergency care; (2) unscheduled urgent care; dan (3) safety 

net care. Faktor throughput mengacu pada proses pelayanan mulai dari 

pendaftaran sampai adanya disposisi dari dokter untuk MRS, KRS atau 

tindakan khusus Faktor throughput pasien di IGD yang berfokus pada 

alur/aliran pasien  (patient flow) dan pencapaian target waktu yang 

ditetapkan. Emergency Model Of Care membagi proses throughput pasien 

di IGD dalam tiga kerangka waktu yang manageable (the 2:1:1 time frame 

model), yaitu: 2 jam  pertama untuk meyelesaikan assessment awal dan 

rencana pengelolaan klinis. 1 jam berikutnya untuk review team 

spesialis/konsultasi dan disposisi. 1 jam terahir untuk mentransfer pasien ke 

unit rawat inap, rujukan atau perencanaan pulang.  

Alur proses throughput pada time frame pertama, dimulai dari 

kedatangan pasien di IGD, kemudian dilakukan triage/pemilahan pasien 

berdasarkan tingkat kegawatan dan kasus. Kemudian pasien dilakukan 

pemeriksaan awal, intervensi medis/keperawatan dan pemeriksaan 

diagnostik penunjang jika di perlukan. Proses throughput pada time frame 

kedua adalah review team spesialis, konsultasi dan disposisi oleh dokter 

untuk MRS, KRS atau tindakan khusus. Proses throughput pada time frame 
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ketiga yaitu transfer pasien ke luar IGD untuk MRS, Operasi atau tindakan 

khusus. Length of stay di IGD adalah waktu keseluruhan yang di butuhkan 

selama proses throughput, mulai dari waktu pendaftaran sampai secara fisik 

pasien keluar dari IGD. 

Faktor output mengacu pada hambatan alur pasien yang keluar dari 

IGD setelah ada disposisi dari dokter. Alasan yang paling sering dikutip 

untuk kondisi IGD crowding adalah ketidakmampuan untuk memindahkan 

pasien MRS dari IGD ke unit rawat inap (boarding). 

 
3.2. Hipotesis Penelitian 

H1 : Ada pengaruh antara waktu assessmen IGD dengan LOS di IGD. 

H1 : Ada pengaruh antara waktu review dan konsultasi terhadap LOS di 

IGD. 

H1 : Ada pengaruh waktu tunggu transfer ke unit Rawat Inap setelah 

adanya disposisi dari dokter terhadap LOS di IGD. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai desain penelitian, populasi, besar 

sampel dan teknik sampling, variable penelitian, definisi operasional, instrumen 

penelitian, prosedur pengambilan atau pengukuran data, teknik analisis data, 

kerangka operasional, etika penelitian dan keterbatasan penelitian. 

4.1 Desain Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian dekriptif analitik dengan 

Desain Cross sectional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis faktor yang mempengaruhi dengan length of stay (LOS) di 

Instalasi Gawat Darurat.  

4.2 Populasi, Besar Sampel dan Teknik Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien yang berkunjung ke 

IGD RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Besar populasi adalah rerata 

kunjungan IGD dalam satu minggu selama semester I tahun 2017 sebesar 

1.157 pasien. 

4.2.2 Sampel dan Besar Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah bagian populasi yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi. Pada penelitian ini ditetapkan kriteria inklusi 

dan eksklusi sebagai berikut:  
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4.2.2.1 Kriteria inklusi 

1. Pasien gawat darurat (berlabel kuning, merah, biru) saat 

berkunjung ke IGD RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

2. Berusia 18 tahun keatas. 

3. Pasien yang memerlukan tindak lanjut setelah triage 

4. Pasien gawat darurat dengan disposisi MRS 

5. Pasien gawat darurat dengan kasus bedah dan medik 

4.2.2.2 Kriteria eksklusi 

1. Pasien yang tidak menjalani pemeriksaan diagnostik 

(laboratorium/radiologi). 

2. Pasien Death on Arrival (DOA). 

3. Pasien Death After Arrival (DAA). 

4. Pasien pulang paksa atau melarikan diri (left without being seen). 

5. Pasien rujukan untuk keperluan pemeriksaan diagnostik. 

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

rumus  Issac dan Michael, sebagai berikut : 

       
        

  (   )        
  

       
     (    )  (   ) (   )

(    ) (    )  (    )  (   ) (   )
 
      

    
        

=   289 responden 

Keterangan: 

n :  perkiraan besar sampel 
N : besar populasi (153) 
p : perkiraan proporsi (50%) 
q : 1 – p (100% – p)  
z :   nilai standart normal untuk  = 0.05 (1,96) 
d :   tingkat kesalahan yang dipilih ( = 0.05) 
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Selama kurun waktu penelitian yang dilakukan pada tanggal 20 – 31 

Desember 2017, didapatkan 201 pasien yang sesuai kreteria penelitian. 

Dari 201 pasien tersebut, 29 pasien peneliti keluarkan dari penelitian 

karena data yang tidak lengkap, sehingga tersisa 172 pasien yang menjadi 

responden penelitian. 

4.2.3 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah consecutive sampling, yaitu memilih sampel dengan menetapkan 

subyek/responden yang memenuhi kreteria dimasukkan dalam penelitian 

sampai kurun waktu yang tertentu (20 – 31 Desember 2017).  

4.3 Variabel Penelitian 

4.3.1 Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah: waktu assessmen 

IGD, waktu review/konsultasi dan waktu tunggu transfer ke unit Rawat 

Inap. 

4.3.2 Variabel Tergantung (Dependent Variabel) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Length of Stay (LOS) 

pasien di IGD. 
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4.4 Definisi Operasional Penelitian 

Tabel 4.1  Definisi operasional variable 
 

Variabel Definisi Operasional Parameter Instrumen Skala 
Data 

Skor 

Independen : 
 
Waktu 
Assessmen IGD 
 

 
 
Waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan 
assessment IGD 
 

 
 
 Waktu pendaftaran  
 waktu pemeriksaan 

laboratorium  
 waktu pemeriksaan 

radiologi 

 
 
ED Wait Time 
Indikator 
Calculation 
Toolkit 

 
 

interval 

 
 
Dalam 
satuan 
waktu 
menit 

 
Waktu 
reviewdan 
konsultasi 

 
Waktu yang diperlukan 
untuk review dan 
konsultasi  sampai 
adanya disposisi akhir 
oleh dokter  
 

 
 waktu selesai 

pemeriksaan diagnostik 
(laboratorium/radiologi) 
 Waktu disposisi oleh 

dokter (disposition 
date/time) 

 
ED Wait Time 
Indikator 
Calculation 
Toolkit 

 
Interval  

 
Dalam 
satuan 
waktu 
menit 

 
Waktu tunggu 
transfer ke unit 
Rawat 
Inap(Time 
Waiting For 
Inpatient 
Bed/TWIB) 

 
Interval waktu antara 
disposisi akhir sampai 
secara fisik pasien keluar 
dari IGD 
 

 
 Waktu disposisi 

(disposition date/time) 
 Waktu transfer pasien 

ke unit rawat 
inap/kamar operasi / 
tindakan khusus 
(date/time patient left 
ED) 
 

 
ED Wait Time 
Indikator 
Calculation 
Toolkit 

 
Interval 

 
Dalam 
satuan 
waktu 
menit 

Dependen : 
 
Length Of Stay 
(LOS) di IGD 

 
 
Interval antara waktu 
pendaftaran (registration 
date/time) dengan waktu 
pasien secara fisik 
meninggalkan IGD 
(date/time patient left 
ED) untuk pasien MRS 
atau waktu disposisi 
(dispototion time) untuk 
pasien KRS 
 

 
 
1) Waktu pendaftaran 

(registration 
date/time) 

2) Waktu disposisi 
(disposition 
date/time) 

3) Waktu transfer pasien 
ke unit rawat 
inap/kamar 
operasi/tindakan 
khusus (date/time 
patient left ED) 
 

 
 
ED Wait Time 
Indikator 
Calculation 
Toolkit 

 
 

interval 

 
 
Dalam 
satuan 
waktu 
menit 
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4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variable 

independen dan variabel dependen menggunakan lembar observasi yang 

peneliti kembangkan dari ED Wait Time Indikator Calculation Toolkit 

(Canadian Institute for Health Information, 2012) dan digital timer, yaitu 

jam yang menampilkan waktu dalam bentuk angka (jam : menit). 

 

4.6 Pengumpulan dan Pengambilan Data 

Sebelum mengambil data/responden penelitian, peneliti sudah 

melakukan uji etik penelitian di komite etik penelitian kesehatan RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya (lampiran 3). Dalam pengumpulan data peneliti dibantu 

2 asisten penelitian, dengan terlebih dahulu mengadakan sosialisasi dan 

pelatihan pengambilan data sebanyak 2 kali pertemuan (@ 45 menit tiap 

pertemuan) kepada dua asisten tersebut. Evaluasi dan praktik pengambilan 

data dilakukan di akhir sesi.  Adapun cara/teknik pengambilan data di 

lapangan sebagai berikut: 

1. Peneliti melakukan pengundian secara acak untuk menentukan 

cluster yang di ambil dan observasi, meliputi tempat (bedah, 

medik) dan waktu (shief pagi, sore dan malam). 

2. Bersama asisten secara bergiliran peneliti mencatat dan 

mengobservasi pasien yang datang ke IGD sesuai kreteria 

penelitian dan mencatat setiap tahapan pemeriksaan yang 

dilakukan sampai secara fisik pasien dikirim ke unit rawat inap.. 
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3. Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan dan diperiksa 

kelengkapannya. Kemudian data dientri dan ditabulasi ke dalam 

komputer. 

Adapun tahapan pencatatanya sebagai berikut: 

1) Mencatat waktu pendaftaran (registration date/time), sesuai dengan 

yang tertera di status IGD 

2) Mencatat waktu Triage (masuk-keluar), waktu masuk triage adalah 

waktu pertama kali dokter/perawat triage melakukan assessment 

sejak kedatangan pasien ke IGD, waktu keluar triage adalah waktu 

pasien dipindahkan ke ruang observasi/resusitasi untuk tindak 

lanjut perawatan. 

3) Mencatat waktu Assessment awal oleh dokter (Physician initial 

Assessment date/time) 

4) Mencatat waktu Pemeriksaaan Diagnostik (in-out) untuk setiap 

pemeriksaan diagnostik yang dilakukan (Laboratorium, radiologi 

dst). 

5) Mencatat waktu konsultasi (in-out). 

6) Mencatat waktu disposisi akhir oleh dokter untuk MRS, KRS atau 

tindakan khusus (disposition date/time). 

7) Mencatat waktu transfer pasien ke unit rawat inap/kamar 

operasi/tindakan khusus (date/time patient left ED). 

Setelah data di dapatkan, peneliti kemudian mengukur dan mengevaluasi:  

1) Waktu tunggu assesmen awal (time to disposition), yaitu interval 

waktu pendaftaran dengan assessment awal oleh dokter. 
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2) Waktu tunggu disposisi (time to disposition), yaitu interval waktu 

pendaftaran dengan waktu disposisi oleh dokter untuk pulang, 

opname atau tindakan khusus (operasi) 

3) Waktu tunggu transfer ke unit rawat inap atau untuk tindakan 

khusus. 

4) Length of stay, yaitu interval waktu pendaftaran sampai pasien 

secara fisik meninggalkan IGD 

4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di IGD RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada tanggal 

20 – 31 Desember 2017.  

4.8 Analisis Data 

Data yang didapatkan oleh peneliti kemudian diolah menggunakan Uji 

regresi logistik berganda dengan bantuan komputer. Dengan selang 

kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5% ( = 0,05). 
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4.9 Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Populasi: 
Seluruh pasien yang berkunjung ke  IGD RSUD Dr.Soetomo 
(rerata kunjungan mingguan pada semester awal tahun 2017) 

Sampel: 
Sesuai dengan kriteria inklusi eksklusi 

Melakukan observasi:  
a. waktu assessment IGD 
b. waktu tunggu disposisi akhir 
c. waktu tunggu transfer ke unit Rawat Inap 

  

Hasil: 
Penyajian dan kesimpulan hasil analisis data 

Gambar 4.1 Kerangka Kerja Penelitian ‖Analisis faktor yang mempengaruhi 
Length of Stay (LOS) pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya‖. 

consecutive 
sampling 

Analisis Data: 
Editing, coding, tabulating data dan uji regresi logistic 

berganda 
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4.10 Etik Penelitian (Ethical Clearance) 

Penelitian ini telah mendapatkan keterangan kelaikan etik (ethical 

clearance) dari komite etik penelitian kesehatan RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya dengan nomor 740/Panke.KKE/XII/2017 tertanggal 19 Desember 

2017. Tehnik pengambilan data ke responden, peneliti menggunakan 

beberapa langkah:  

1. Persetujuan (informed consent) 

Informed consent diberikan kepada responden di dalam ruang 

observasi, dengan terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan 

penelitian. Inform consent di tanda tangani oleh responden/pasien dan boleh 

diwakili oleh pihak keluarga jika kondisi kesehatanya tidak memungkinkan 

untuk memberikan tanda tanagan. 

2. Tanpa nama (Anonimity) 

Responden yang sudah mengisi form inform consent, peneliti tidak 

memberikan nama maupun nomor rekam medis, hanya menuliskan kode 

pada lembar pengumpulan data untuk menjaga kerahasiaan responden. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Responden yang sudah bersedia memberikan informasi dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti, hanya analisis data secara umum yang 

dilaporkan dalam hasil penelitian. 
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4.11 Keterbatasan Penelitian 

1. Peneliti kesulitan mengobservasi detail jumlah dan waktu konsultasi 

yang diperlukan tiap responden karena catatan konsultasi yang tidak 

dilengkapi dengan jam konsultasi. 

2. Peneliti kesulitan mengevaluasi waktu time out pemeriksaan 

radiologi yang tidak memerlukan pembacaan oleh dokter radiologi, 

sehingga waktu yang jadi acuan peneliti adalah waktu yang tertera 

pada foto pasien. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil dan pembahasan penelitian 

yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik responden 

penelitian dan hasil observasi variabel penelitian. Data karakteristik responden 

penelitian meliputi umur, jenis kelamin, jam datang, labelisasi triage, jenis kasus 

(bedah/medik), kasus rujukan dan jaminan kesehatan. Data variabel penelitian 

meliputi hasil observasi waktu assessmen IGD (time frame 1), waktu review dan 

konsultasi (time frame 2) dan waktu tunggu transfer ke unit rawat inap (time 

frame 3) serta total LOS (length of stay) selama perawatan di IGD.   

5.1. Gambaran umum lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di IGD lantai 1 RSUD Dr. Soetomo pada periode 

waktu 20 November 2017 sampai 1 Desember 2017. IGD lantai 1 merupakan 

bagian dari Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Soetomo Surabaya, yang berfungsi 

sebagai pintu masuk kedatangan pasien dengan kasus gawat darutat. IGD lantai 1 

terbagi menjadi beberapa area antara lain: triage, bedah, medis, resusitasi, 

laboratorium, radiologi, farmasi dan rekam medis.  

Pasien yang berkunjung di IGD secara umum ada 2 macam, yaitu pasien 

yang datang sendiri dan pasien rujukan. Pasien rujukan bisa berasal dari internal 

RS dan dari luar rumah sakit (Puskesmas/RS lain). Alur pasien yang berkunjung 

ke IGD RSUD Dr. Soetomo adalah sebagai berikut: setiap pasien yang 

berkunjung ke IGD akan di triage/dipilah berdasarkan tingkat kegawatan dan 

kasusnya (Bedah/Medik). Pasien yang memerlukan tindak lanjut dari triage akan 
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dilakukan assessmen lanjutan dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan, setelah 

itu akan dilakukan review dan konsultasi untuk kemudian didisposisikan untuk 

masuk rumah sakit (MRS) atau rawat jalan (pulang/KRS). Apabila pasien 

didisposisikan oleh dokter untuk masuk rumah sakit (MRS) maka pasien/keluarga 

akan melakukan proses admission untuk selanjutnya akan di transfer ke 

ruangan/unit tindakan khusus (OK/HD/IDIK). Waktu yang dibutuhkan untuk 

melewati setiap tahapan tersebut diatas sangat bervariasi oleh karena itu 

managemen IGD menargetkan servis time/length of stay (LOS) pasien di IGD 

tidak lebih dari 6 jam. 

5.2. Hasil Penelitian 

Peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut: 

5.2.1. Karakteristik Responden 

Data karakteristik responden pada penelitian ini meliputi umur, jenis 

kelamin, waktu masuk, labelisasi triage, jenis kasus (bedah/medik), kasus 

rujukan dan jaminan kesehatan. Peneliti membagi karakteristik usia 

responden sesuai pembagian Pusdatin Kemenkes (2017) seperti bisa dilihat 

pada tabel 5.1 dibawah ini 

Tabel 5.1  Karakteristik responden/pasien yang berkunjung ke IGD 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya dari tanggal 20 – 31 Desember 
2017 

Karakteristik Responden f (x) Prosentase (%) 

Umur   
18 – 24 tahun  12 7,0 
25 – 44 tahun  44 25,6 
45 – 59 tahun  61 35,4 
 60 tahun  55 32,0 
 Responden 172 100,0 
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Kategori f (x) Prosentase (%) 

Jenis kelamin   
Laki-laki 98 57,0 
Perempuan 74 43,0 
 Responden  172 100,0 

Waktu Masuk   
Pagi  63 36,6 
Sore  54 31,4 
Malam  55 32,0 
 Responden  172 100,0 

Rujukan   
Datang sendiri 26 15,1 
Rujukan luar 71 41,3 
Rujukan Intern (IRJ) 75 43,6 
 Responden 172 100,0 

Label Triage   
Kuning  8 4,7 
Merah 158 91,9 
Biru 6 3,5 
 Responden 172 100,0 

Jenis Kasus   
Bedah 48 27,0 
Medik 124 72,0 
 Responden 172 100,0 

Jaminan kesehatan   
BPJS 143 83,1 
Umum 29 16,9 
 Responden 172 100,0 

 

Berdasarkan tabel 5.1 dari 172 responden yang berkunjung di IGD 

RSUD Dr. Soetomo pada rentang penelitian (tanggal 20 – 31 Desember 

2017) didapatkan sebagian besar responden berusia 45-59 tahun (35%), 

berjenis kelamin laki-laki (57%), berasal dari rujukan internal/Instalasi 

Rawat Jalan (43,6%), berlabel triage merah (91,9%),  jenis kasus medik 

(72,0%) dan menggunakan jaminan kesehatan BPJS (83,1%). Dilihat dari 

jam datang ke IGD relatif berimbang dengan prosentase pagi 36,6%, sore 

31,4% dan malam 32%. 
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Dalam model konsep emergency department crowding di jelaskan  

populasi rentan (vulnerable population) mempengaruhi tingginya 

permintaan akan  layanan gawat darurat. usia lanjut yang masuk dalam 

polulasi rentan tidak dominan dalam penelitian ini. Dilihat dari asal rujukan, 

kunjungan didominasi oleh pasien rujukan internal dari rawat jalan, kondisi 

ini sejalan dengan penjelasan unscheduled urgent care mempengaruhi 

permintaan akan  layanan gawat dalam model konsep emergency 

department crowding. Dilihat dari dari jenis kasus didominasi oleh kasus 

medis (non-trauma), dimana kondisi ini sesuai dengan data yang peneliti 

dapat dari pusat tabulasi data IGD RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang 

mengatakan kunjungan kasus medik 3 kali lipat kunjungan kasus bedah. 

Dilihat dari jaminan kesehatan, didapatkan 80% pasien tercover BPJS, hal 

ini sesuai dengan konsep safety net care mempengaruhi demand for ED 

care dalam model konsep emergency department crowding (Asplin et al., 

2003). 

5.2.2. Hasil observasi waktu assessmen IGD, waktu review dan konsultasi, 

waktu tunggu transfer ke unit rawat inap dan  length of stay pasien di IGD 

RSUD Dr. Soetomo 

Hasil observasi pada 172 responden selama penelitian didapatkan 

hasil seperti pada tabel 5.2 dibawah ini. 
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Tabel 5.2  Deskripsi waktu assessmen IGD, waktu review dan 
konsultasi, waktu tunggu transfer ke unit rawat inap dan 
length of stay (LOS) pasien di IGD RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya 

 
variabel N Min 

(menit) 
Max 

(menit) 
Mean 

(menit) 
Sd % 

waktu 
Assessmen 

172 40 497 186.52 91.745 32,4 

waktu review 
dan konsultasi 

172 4 1.145 254.97 235.052 44,3 

waktu transfer 172 10 1.005 134.45 117.802 23,3 
LOS IGD 172 100 2.215 575.94 306.402 100,0 

 

Berdasarkan tabel 5.2 dari 172 responden yang berkunjung ke IGD 

diketahui rata-rata waktu yang diperlukan untuk assessmen IGD pada time 

frame 1 adalah 186 menit atau 3 jam 6 menit, menghabiskan 32,4% LOS 

pasien di IGD. Waktu tercepat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

assessmen IGD adalah 40 menit dan waktu terlama yang tercatat adalah 

497 menit atau 8 jam 17 menit. Hasil observasi pada pasien dengan waktu 

assessmen IGD terlama didapatkan: pasien berlabel merah, kasus bedah, 

rujukan dari rumah sakit luar, dengan keluhan sesak karena adanya massa 

tumor pada mediastinum. Pasien dilakukan pemeriksaan darah dan CT scan 

thorak. Pemeriksaan darah yang dilakukan dua kali, dimana pemeriksaan 

pertama adalah pemeriksaan standart dan pemeriksaan kedua adalah 

evaluasi gas darah. Pemeriksaan CT scan mensyaratkan adanya hasil 

normal dari fungsi ginjal (BUN, creatinin) sehingga pemeriksan tersebut 

baru bisa dilaksanakan setelah adanya hasil pemeriksaan laboratorium, 

selain itu kondisi pasien yang tidak mampu tidur terlentang tanpa sesak 

dalam waktu lama juga menjadi alasan penundaan pemeriksaan CT scan, 

sehingga waktu yang dibutuhkan untuk assessmen IGD memanjang. 
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Berdasarkan tabel 5.2 dari 172 responden diketahui rata-rata waktu 

yang diperlukan untuk review dan konsultasi tim spesialis pada rentang 

time frame 2 adalah 254 menit atau 4 jam 14 menit, menghabiskan 44,3% 

LOS pasien di IGD. Waktu tercepat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

review/konsultasi adalah 4 menit dan waktu terlama yang tercatat adalah 

1.145 menit atau 19 jam 5 menit. Hasil observasi pada pasien dengan waktu 

review dan konsultasi terpendek (4 menit) didapatkan dua pasien dengan 

waktu terpendek. Kedua pasien tersebut adalah pasien dengan kasus 

kardiologi murni tanpa komplikasi/penyakit penyerta dan tidak 

memerlukan konsultasi ke bidang lain. Hasil observasi pada pasien dengan 

waktu review dan konsultasi terpanjang didapatkan pasien berlabel merah, 

kasus medik (neorologi), datang dengan keluhan penurunan kesadaran. 

Pasien dikonsulkan pada sejawat bedah saraf untuk dilakukan tindakan 

pembedahan cito, dimana syarat tindakan pembedahan diperlukan 

konsultasi multidisipliner dan berjenjang untuk mendapatkan persetujuan 

tindakan tersebut. Perbaikan kondisi pasien sebelum pembedahan juga 

menjadi salah satu alasan memanjangnya waktu review dan konsultasi pada 

time frame 2. 

Berdasarkan tabel 5.2 dari 172 responden diketahui rata-rata waktu 

tunggu transfer pasien ke unit rawat inap/tindakan khusus sejak adanya 

disposisi oleh dokter pada rentang time frame 3 adalah 134 menit atau 2 

jam 14 menit, menghabiskan 23,3% LOS pasien di IGD. Waktu tunggu 

tercepat untuk mentransfer pasien ke unit rawat inap adalah 10 menit dan 

waktu tunggu terlama yaitu 1.005 menit atau 16 jam 45 menit. Hasil 
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observasi dan identifikasi faktor resiko pada rentang waktu tunggu transfer 

ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: proses 

administrasi, pengisian kelengkapan status rawat inap oleh dokter dan 

perawat jaga serta ketersediaan kamar operasi, tempat tidur rawat inap dan 

alat penunjang yang diperlukan (ventilator). 

Berdasarkan tabel 5.5 dari 172 responden diketahui rata-rata length 

of stay (LOS) pasien IGD adalah 575 menit atau 9 jam 35 menit. LOS IGD 

terpendek adalah 100 menit  atau 1 jam 40 menit dan LOS terpanjang yang 

tercatat adalah 2.215 menit atau 36 jam 55 menit. Fakta diatas 

menunjukkan LOS yang memanjang dari target LOS 6 jam yang di 

tetapkan oleh manajemen IGD RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

5.2.3. Hasil observasi pencapaian length of stay (LOS) pasien di IGD RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya 

Hasil observasi length of stay (LOS) pasien di IGD RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya pada 172 responden selama penelitian didapatkan hasil 

seperti pada tabel 5.3 dibawah ini. 

Tabel 5.3  Gambaran umum length of stay (LOS) pasien di IGD RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya 

 Frequency Percent Cumulative Percent 

< 4 jam 14 8.1 8.1 

4-6 jam 29 16.9 25.0 

6-8 jam 35 20.3 45.3 

8-12 jam 53 30.8 76.2 

12-24 jam 38 22.1 98.3 

> 24 jam 3 1.7 100.0 

 Total 172 100.0  

 



73 
 

 
 SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG … A K H M A D  I S M A I L  

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Berdasarkan tabel 5.3 dari 172 responden didapatkan sebagian besar 

length of stay (LOS) pasien di IGD diatas 8 jam (30,8%). Hasil observasi 

LOS dilihat dari pencapaian target LOS yang ditetapkan oleh managemen 

IGD RSUD Dr. Soetomo Surabaya didapatkan 25% pasien yang 

memenuhi target LOS kurang dari 6 jam dan sebagian besar lainya (75%) 

mempunyai LOS yang memanjang. jika dilihat dari pencapaian target 

NEAT (National Emergency Access Target) yang jadi acuan Emergency 

Model of Care, hanya 8,1% yang memenuhi kriteria LOS kurang dari 4 

Jam. 

5.2.4. Analisis Uji Statistik Variabel Penelitian 

Berdasarkan uji analisis regresi berganda yang dilakukan pada variabel 

independent: waktu Assessmen IGD (time frame 1), waktu review/konsultasi (time 

frame 2), waktu transfer ke unit rawat inap (time frame) dan uji hipotesis yang 

dilakukan pada variabel dependen (Length of Stay di IGD), maka didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 5.6 Uji pengaruh simultan (regresi logistik berganda) waktu 
Assessmen IGD, waktu review/konsultasi, waktu transfer 
terhadap length of stay (LOS) pasien di IGD RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya 

 
Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 172.386 3 .000 

Block 172.386 3 .000 

Model 172.386 3 .000 

 
Dari tabel 5.6 diketahui nilai signifikansi 3 (tiga) variabel independen 

adalah 0,000 ( < 0,05) yang artinya secara simultan/bersama-sama waktu 
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Assessmen IGD (time frame 1), waktu review/konsultasi (time frame 2), waktu 

transfer ke unit rawat inap (time frame) mempengaruhi length of stay (LOS) IGD.  

Tabel 5.7 Uji pengaruh partial (regresi logistik berganda) waktu assessmen 
IGD, waktu review/konsultasi, waktu transfer terhadap length of 
stay pasien di IGD RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

 

Variabel 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% C.I.for 
EXP(B) 

Lower Upper 

TF1_KAT(1) 1.803 .553 10.635 1 .001 6.070 2.053 17.943 

TF2_KAT(1) 3.549 .567 39.236 1 .000 34.767 11.453 105.536 

TF3_KAT(1) 1.662 .534 9.695 1 .002 5.271 1.851 15.005 

Constant -2.442 .612 15.908 1 .000 .087   

a. Variable(s) entered on step 1: TF1_KAT, TF2_KAT, TF3_KAT. 

 

Dari tabel 5.7 diketahui dari Uji partial ketiga variabel independen 

mempunyai nilai signifikansi   < 0,05  yang artinya secara partial/sendiri-sendiri 

waktu Assessmen IGD, waktu review/konsultasi, waktu transfer mempengaruhi 

length of stay (LOS) IGD. Penentuan variabel yang paling dominan yang 

mempengaruhi length of stay dapat diketahui dengan melihat nilai Exp (B), tabel 

5.7 menunjukan bahwa faktor yang paling dominan memberikan pengaruh 

terhadap length of stay (LOS) IGD adalah waktu review/konsultasi (time frame 2). 

5.3. Pembahasan penelitian 

Berdasar analisis tabel 5.2 dan 5.3 terlihat bahwa rata-rata LOS pasien di 

IGD RSUD Dr. Soetomo memanjang dari target LOS yang telah ditetapkan oleh 

pihak managemen IGD maupun target NEAT (National Emergency Access 

Target). Hasil penelitian juga menunjukkan proses review dan konsultasi yang 

berkepanjangan menjadi faktor dominan yang berkontribusi signifikan terhadap 

memanjangnya LOS pasien di IGD (tabel 5.7). Fakta tersebut sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Bukhari dan kawan-kawan pada tahun 2014. 

Mereka mengevaluasi kembali LOS pasien di IGD serta faktor yang 

mempengaruhinya, dan didapatkan LOS dikaitkan dengan waktu kedatangan, 

triage level, waktu konsultasi, waktu pemeriksaan laboratorium, waktu 

pemeriksaan radiologi dan waktu disposisi fisik (waktu tunggu transfer ke tempat 

tidur rawat inap), tetapi fakta didapatkan berbeda dengan konsep time frame guide 

emergency model of care, dimana dalam konsep ini disebutkan bahwa time frame 

1 atau waktu assessmen IGD adalah yang dominan, menghabiskan setengah LOS 

IGD yang di targetkan. Sedangkan waktu review dan konsultasi yang masuk 

dalam time frame 2 dalam model ini tidak dominan.  

Hal ini dikarenakan adanya konsultasi berlapis yang harus dilewati sebelum 

bisa menegakkan sebuah diagnosa dan menentukan disposisi pasien, yang 

dikaitkan dengan status rumah sakit pendidikan yang menuntut adanya supervisor 

dalam setiap pengambilan keputusan.  Perbaikan keadaan umum dan koreksi hasil 

laboratorium yang seharusnya bisa dilakukan di ruangan rawat inap juga menjadi 

alasan lain memanjangnya waktu review dan konsultasi dalam time frame 2 ini. 

Hasil pengamatan peneliti tidak menemukan ada standar khusus dalam proses 

review dan konsultasi ini sehingga waktu tunggu sangat bervariasi antar pasien. 

Berdasar tabel 5.2, diketahui besaran nilai standar deviasi pada time frame 2 serta 

waktu minimum maksimum yang sangat melebar, maka bisa di ambil kesimpulan 

bahwa proses review dan konsultasi dalam time frame 2 sangat mungkin bisa di 

kendalikan dengan menetapkan standar-standar baku konsultasi dan evaluasi 

lanjutan dengan mengacu pada prinsip hanya pasien yang memerlukan konsultasi 
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dan perawatan/evaluasi khusus di IGD yang bisa dilayani di IGD, sehingga bisa 

menjamin kelancaran arus pasien IGD. 

Hasil observasi dari 172 kunjungan pada time frame 1 diketahui rata-rata 

waktu yang diperlukan untuk assessmen IGD adalah 3 jam 6 menit (186 menit) 

atau 32,4% dari total LOS pasien di IGD. Assessmen yang dimaksud disini adalah 

assessmen awal dan assessmen penunjang (laboratorium dan radiologi). Dalam 

emergency model of care disebutkan bahwa time frame 1 dialokasikan untuk 

menyelesaikan assessment IGD dan memulai  rencana pengelolahan klinis (NSW 

Ministry of Health, 2012). Target waktu yang di tetapkan adalah 2 jam atau 50% 

total dari target yang LOS ditetapkan. Hasil pengamatan pada time frame 1 

didapatkan faktor dominan mempengaruhi assessmen IGD adalah waktu tunggu 

pemeriksaan laboratorium. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bukhari (2014) yang mengatakankan bahwa 81,81% alasan memanjangnya LOS 

di IGD adalah pemeriksaan laboratorium.  

Fakta diatas menunjukkan secara kuantitatif assesmen IGD pada time frame 

pertama memanjang tapi secara prosentase lebih efesien. Hal ini dikarenakan 

adanya perbedaaan target LOS yang ditetapkan, dimana Emergency model of care 

menetapkan pada 4 jam target LOS sedangkan IGD RSUD Dr. Soetomo 

menetapkan 6 jam target LOS. Jika dilihat dari standart pelayanan pemeriksaan 

laboratorium IGD yang menargetkan pemeriksaan selesai kurang dari 2 jam, maka 

asumsi peneliti waktu 3 jam untuk meyelesaikan assessmen awa dan assessmen 

penunjang di IGD pada time frame pertama adalah wajar. 
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Hasil observasi dari 172 kunjungan di IGD pada time frame 3 diketahui 

rata-rata waktu tunggu transfer pasien ke unit rawat inap sejak adanya disposisi 

oleh dokter adalah 2 jam 14 menit (134 menit) atau 23,3% dari total LOS. Dalam 

emergency model of care disebutkan bahwa time frame 3 dialokasikan untuk 

untuk mentransfer pasien ke unit rawat inap, rumah sakit lain, atau perencanaan 

pulang (NSW Ministry of Health, 2012). Target waktu yang di tetapkan adalah 1 

jam atau 25% dari target yang LOS ditetapkan. Hasil pengamatan peneliti pada 

time frame 3 ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses dalam rentang waktu 

ini antara lain: proses administrasi, pengisian kelengkapan status rawat inap oleh 

dokter dan perawat jaga dan ketersediaan kamar operasi, tempat tidur rawat inap 

dan alat penunjang yang diperlukan (ventilator). Pihak managemen IGD sudah 

menyediakan ruang transit khusus bagi pasien yang bermasalah pada time frame 3 

ini, tetapi karena lokasi yang tidak satu atap dengan IGD, membuat ruangan ini 

tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, sehingga masih ditemukanya waktu 

tunggu transfer yang memanjang. 

Dilihat dari karakteristik usia responden, usia lanjut yang masuk dalam 

vulnerable population yang mempengaruhi permintaan akan  layanan gawat 

darurat dalam model konsep emergency department crowding tidak dominan 

dalam penelitian ini. Dilihat dari asal rujukan, kunjungan didominasi oleh pasien 

rujukan internal dari rawat jalan, kondisi ini sejalan dengan penjelasan 

unscheduled urgent care mempengaruhi permintaan akan  layanan gawat dalam 

model konsep emergency department crowding. Dilihat dari labelisasi triage, 

didominasi pasien berlabel merah atau gawat darurat sedang sampai berat dengan 

fungsi vital relative stabil. Dilihat dari dari jenis kasus didominasi oleh kasus 
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medis (non-trauma), dimana kondisi ini sesuai dengan data yang peneliti dapat 

dari pusat tabulasi data IGD RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang mengatakan 

kunjungan kasus medik 3 kali lipat kunjungan kasus bedah. Dilihat dari jaminan 

kesehatan, didapatkan 80% pasien tercover BPJS, hal ini sesuai dengan konsep 

safety net care mempengaruhi demand for ED care dalam model konsep 

emergency department crowding (Asplin et al., 2003). 

Hasil uji regresi logistik berganda yang dilakukan pada variabel penelitian 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara waktu Assessmen IGD 

(time frame 1), waktu review/konsultasi (time frame 2), waktu transfer ke unit 

rawat inap (time frame) terhadap LOS pasien di IGD baik secara parsial maupun 

simultan dengan tingkat kepercayaan 95% dan diketahui kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen pada tingkat 93,7%, yang 

artinya hanya sebagian kecil LOS dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang diluar 

variabel yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa waktu assessmen IGD, waktu 

review/konsultasi, dan waktu tunggu transfer ke unit rawat adalah variabel penting 

yang mempengaruhi length of stay pasien di IGD. Mengendalikan waktu 

ketiganya dalam sebuah time frame guide diharapkan bisa memenuhi target LOS 

yang sudah ditetapkan. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

1. Waktu assessmen IGD (time frame 1) berpengaruh signifikan terhadap 

length of stay (LOS) pasien di IGD RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Faktor dominan yang mempengaruhi memanjangnya waktu assessmen 

IGD adalah pemeriksaan laboratorium dimana makin banyak 

pemeriksaan yang dilakukan maka akan semakin memanjang LOS 

pasien di IGD. 

2. Waktu review dan konsultasi (time frame 2) merupakan faktor dominan 

yang mempengaruhi length of stay (LOS) pasien di IGD RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya. Faktor dominan yang mempengaruhi 

memanjangnya waktu review dan konsultasi adalah adanya prosedur 

konsultasi bertingkat yang harus dilalui serta evaluasi berulang dan 

mendalam kondisi pasien yang dilakukan di IGD. 

3. Waktu tunggu transfer pasien ke unit rawat inap/tindakan khusus (time 

frame 3) berpengaruh signifikan terhadap length of stay (LOS) pasien di 

IGD RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Faktor utama yang 

mempengaruhinya adalah tidak adanya tempat tidur rawat inap ataupun 

alat bantu untuk tindakan khusus yang akan dilakukan. 
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6.2 Saran  

Saran untuk managemen RSUD Dr. Soetomo Surabaya: 

1. Perlu untuk menetapkan target waktu assessmen IGD, waktu 

review/konsultasi, waktu transfer ke unit rawat inap dalam 3 (tiga) 

kerangka waktu (time frame) untuk mencapai target LOS yang 

diinginkan. 

2. Perlu adanya penyederhanaan dan standarisasi dalam 

review/konsultasi untuk mengurangi variasi, mengeliminasi duplikasi 

proses, mengurangi masa tunggu yang tidak produktif dan mengurangi 

tindakan-tindakan atau evaluasi mendalam yang bisa dilakukan di unit 

rawat inap untuk tidak dilakukan di IGD. 

3. Perlu adanya ruang transit satu atap yang diperuntukkan untuk pasien-

pasien yang masih memerlukan tindakan lebih lanjut sebelum dikirim 

ke unit rawat inap/tindakan khusus  

4. Perlu adanya time keeper dan peningkatan managemen informasi 

pasien sehingga pencatatan perjalanan pasien di IGD bisa lebih akurat 

dan akuntabel.  

5. Untuk peneliti selanjutnya: 

Penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan jumlah sampel 

yang lebih besar dan waktu yang lebih lama serta mengeksplore lebih 

detail sub-variabel dalam penelitian ini. 
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Lampiran 5 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Dengan Hormat, 

Bapak/Ibu responden yang saya hormati, Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama : Akhmad Ismail 

NIM : 131611123080 

Adalah Mahasiswa Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, 

yang akan melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor yang Memengaruhi 

Length of Stay Pasien di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa lama pasien tinggal 

selama perawatan di IGD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka dengan ini saya mohon 

kesediaan Bapak/Ibu menjadi responden dalam penelitian ini. Semua informasi 

dan identitas responden akan dirahasiakan dan hanya untuk kepentingan 

penelitian. Partisipasi Bapak/Ibu dalam penelitian ini bersifat sukarela tanpa 

adanya unsur paksaan. Apabila Bapak/Ibu berkenan menjadi responden, maka di 

persilahkan menandatangani pada lembar persetujuan ini.  

Atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih. 

 

Surabaya,...................................... 

Hormat Saya, 
Peneliti 

 

 

Akhmad Ismail 
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Lampiran 6 

PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN 

Judul Penelitian :  

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Length of Stay Pasien Di Instalasi Gawat 

Darurat RSUD Dr. Soetomo Surabaya Menggunakan Pendekatan Time Frame 

Guide Emergency Model of Care. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum 

Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Length of Stay (LOS) pasien di 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Dr Soetomo Surabaya menggunakan 

pendekatan Time Frame Guide Emergency Model of Care. 

Tujuan khusus 

1. Menganalisis pengaruh waktu assessment IGD terhadap LOS di IGD 

RSUD Dr Soetomo Surabaya 

2. Menganalisis pengaruh waktu konsultasi dan disposisi akhir terhadap LOS 

di IGD RSUD Dr Soetomo Surabaya 

3. Menganalisis pengaruh waktu tunggu transfer ke unit Rawat Inap setelah 

adanya disposisi dari dokter terhadap LOS di IGD RSUD Dr Soetomo 

Surabaya 
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Perlakuan yang Diterapkan pada Subjek 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan desain Cross 

sectional, pengumpulan data variable bebas dan tergantung dalam penelitian ini 

menggunakan lembar observasi. Tanpa adanya perlakuan yang diberikan kepada 

responden dan proses pelayanan yang diterima oleh responden. 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di IGD RSUD Dr. Soetomo Surabaya selama bulan 

November 2017. Observasi dilakukan pada rentang waktu shief pagi, sore dan 

malam. 

Manfaat Penelitian Bagi Subjek Penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi responden adalah dapat memberikan pengetahuan 

tentang faktor-faktor yang memengaruhi lama tinggal pasien selama pelayanan di 

IGD RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subjek dalam 

penelitian ini, karena tidak ada perlakuan yang di berikan kepada subjek maupun 

campur tangan dalam proses pelayanan yang diterima oleh subyek. 

Hak untuk Undur Diri 

Keikutsertaan subjek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. 
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Jaminan Kerahasiaan Data 

Semua data dan informasi identitas responden akan dijaga kerahasiaannya, yaitu 

dengan tidak mencantumkan identitas responden secara jelas dan pada laporan 

penelitian nama responden dibuat kode. 

 Adanya Insentif untuk Subjek Penelitian 

Karena keikutsertaan subjek bersifat sukarela, maka tidak ada insentif berupa 

uang yang akan diberikan kepada responden.  

Informasi Tambahan 

Hasil penelitian ini akan diberikan kepada institusi pendidikan dimana peneliti 

sedang belajar yakni di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dan kepada 

Institusi tempat dilakukanya penelitian yakni RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Pernyataan Kesediaan 

Apabila responden telah memahami penjelasan yang di sampaikan dan bersedia 

menjadi responden dalam penelitian ini, maka dimohon menandatangani surat 

pernyataan bersedia berpartisipasi sebagai responden penelitian pada lampiran 3 
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Lampiran 7 

Lembar Informed Consent 

 

INFORMED CONSENT RESPONDEN 
(PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN) 

 
Setelah mendapatkan penjelasan tentang penelitian yang akan 

dilaksanakan, maka dengan ini saya: 

Nama  : 

Alamat  : 

No. Telepon : 

Menyatakan bersedia / tidak bersedia*) menjadi responden dalam 

penelitian yang berjudul: 

“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Length of Stay Pasien Di Instalasi Gawat 

Darurat RSUD Dr. Soetomo Surabaya Menggunakan Pendekatan Time Frame 

Guide Emergency Model of Care‖ 

Demikian persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa 

adanya unsur paksaan. 

 

*) Coret yang tidak perlu 

Surabaya,..........................2017 

Yang memberi penjelasan 

 

 

 

Akhmad Ismail 

Yang membuat persetujuan 

 

 

 

(_____________________) 

 

Saksi 

 

 

 

(_________________________) 
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Lampiran 8 

Lembar Observasi Penelitian yang dikembangkan dari ED Wait Time Indicators 
Calculation Toolkit (Canadian Institute for Health Information, 2012) 

LEMBAR OBSERVASI LENGTH OF STAY DI IGD 

No. Responden : 

Tanggal  

SMF  

Diagnosa medis  
Umur  Rujukan dari  
Jenis Kelamin L  /  P DPJP  
BPJS/UMUM *)  PPJP  

TIME FRAME LAYANAN TIME 

IN OUT 

 REGISTRASI MASUK   

Triage time   

Acuity/Label:   

BIRU MERAH KUNING HIJAU HITAM 

     

dr. Triage: Perawat:  

Note: 
 
 

BEDAH / MEDIK *) 

 ASESSMEN AWAL OLEH DOKTER   

Laboratorium    

Radiologi    

   

   

Note: 
 
 

 Konsultasi  1:   

Konsultasi  2:   

DISPOSISI TIME:   

   

Note: 
 
 

Disposi akhir:*) 

 Supervisi   

Registrasi MRS/KRS   

TRANSFER KE UNIT LAIN*)   

   

 Transporter: 

Note:  
 

TOTAL LOS 
 

ANALISIS 
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Lampiran 9 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 172.386 3 .000 

Block 172.386 3 .000 

Model 172.386 3 .000 

*) nilai sig. model < 0,005  TF1, FT2, FT3 secara simultan mempengaruhi LOS  
 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 21.058a .633 .937 

a. Estimation terminated at iteration number 12 because parameter estimates changed by less than 
.001. 

 
Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 1.268 7 .989 

*) Nilai α > 0.05, artinya H0 diterima yakni model regresi logistik mampu 
menjelaskan data atau hubungan variabel independen dan variabel dependen 
 
 

Variables in the Equation 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% C.I.for 
EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a TF1 .095 .031 9.436 1 .002 1.100 1.035 1.168 

TF2 .117 .038 9.662 1 .002 1.124 1.044 1.211 

TF3 .110 .038 8.537 1 .003 1.116 1.037 1.202 

Constant -38.479 12.526 9.437 1 .002 .000   
a. Variable(s) entered on step 1: TF1, TF2, TF3.  

 
 

    

Variables in the Equation 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% C.I.for 
EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a TF1_KAT(1) 1.803 .553 10.635 1 .001 6.070 2.053 17.943 

TF2_KAT(1) 3.549 .567 39.236 1 .000 34.767 11.453 105.536 

TF3_KAT(1) 1.662 .534 9.695 1 .002 5.271 1.851 15.005 

Constant -2.442 .612 15.908 1 .000 .087   
a. Variable(s) entered on step 1: TF1_KAT, TF2_KAT, 
TF3_KAT. 
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