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ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Waktu memegang peranan penting dalam penatalaksanaan 

kegawatdaruratan medis pasien. Oleh karena itu, filosofi yang dianut adalah 

time saving is life saving. Ruang resusitasi adalah ruang paling penting dalam 

penanganan kasus gawat darurat berat. Analisis kinerja pelayanan gawat 

darurat perlu dilakukan secara periodik, bertujuan sebagai kendali mutu dari 

pelayanan kegawatdaruratan khususnya di ruang resusitasi. 

Metode : Penelitian observasional deskriptif dilakukan pada pasien ruang 

resusitasi (RES) RSUD Dr. Soetomo Surabaya tanggal 30 November 2018 

sampai 31 Desember 2018. Data yang didapatkan diolah secara deskriptif. 

Dalam penelitian ini, kami menganalisis berbagai parameter dan interval 

waktu pelayanan kegawatdaruratan RES. 

Hasil : Kami mendapatkan 219 sampel dengan mayoritas merupakan kasus 

nontrauma (84,9%). Pasien RES paling banyak merupakan rujukan fasilitas 

kesehatan lain (45,2%), sedangkan pasien yang datang langsung ke RSUD Dr. 

Soetomo sebesar 38 pasien (17,4%). Seluruh pasien yang masuk RES mulai 

dilakukan primary survey dalam kurang dari satu menit. Waktu pemberian 

oksigen 0,3 ± 0,6 menit, waktu mulai dipasang infus 2,3 ± 1,3 menit, dan lama 

pemasangan infus 3,7 ± 2,9 menit. Waktu tanggap tim resusitasi sejak pasien 

masuk hingga mulai dilakukan resusitasi adalah 1,7 ± 2,1 menit. Lama 

primary survey adalah 21,2 ± 29,5 menit, dan secondary survey 27,1 ± 18,1 

menit. Lama pasien mendapat keputusan definitif sejak masuk RES adalah 

310,0 ± 452,3 menit. Lama tinggal RES mempunyai median 219 menit dan 

mean  485,9 ± 719,5 menit. Sebanyak 62,6% pasien dirawat di RES ≤ 6 jam. 

Penyebab tersering pemanjangan lama tinggal ruang resusitasi adalah 

kapasitas unit selanjutnya yang penuh (Ruang Observasi Intensif). 

Kesimpulan : Kecepatan pelayanan resusitasi RSUD Dr. Soetomo secara 

umum sudah cukup baik. Akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang 

perlu dilakukan perbaikan, baik dalam hal sarana, prasarana, maupun sistem 

pelayanan. 

 

Kata kunci : Instalasi Gawat Darurat, ruang resusitasi, lama resusitasi 
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