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Abstrack : The excretion performance is the result of work that had been achived by an individual and a 

group in an organization based on the authority and individual responsibility in term of achieving 

organization goals legally and based on the moral which doesn’t break the ethic (Sedarmayanti, 

2007)....Simanjuntak (2005), Stated that there were many factors influenced the worker exertion as follow : 

the organization support as work devices and the comport of work environment. The management support 

as potential worker development, building up the workers motivation to work in optimal. The individual 

capability as follow : education, training and working experience physical health and also psychic. The 

nurses’ exertion can be observed through the quality of the nurses’ treatment to the patients. 

This research is aimed at knowing the distinguish and defference work stress to the nurses’ exertion in the 

intensive treatment unit and in the intensive care unit of general hospital in the province of West Nusa 

Tenggara year 2012. The design used was post test only design. The research sample was the nurses of 

intensive treatment unit and in the intensive care unit who  gave directly treatment to the 43 patients. The 

sample techniques used was simple random sampling. The data analysis used mann whitney and chi 

square. The result of research had shown that there was no nurses’ work stress at the intensive treatment 

unit and in the intensice care unit (P = 0,884). There was the stress influence to the nurses’ excretion at the 

intensive treatment unit and in the intensive care  unit of general  hospital in the province of West Nusa 

Tenggara (P = 0,045). There was the stress influence to the nurses’ excretion at the intensive treatment unit 

and in the intensive care unit of general hospital in the province of West Nusa Tenggara (P = 0,0712). The 

conclusion of this research was there was no distinguish of the nurses’ work stress of the intensive 

treatment unit and and in the intensive care unit, the nurses’ work stress at the intensive treatment unit 

influenced to the nurses’ excretion. Meanwhile the nurses’ work stress at the intensive unit care influenced 

to the nurses’ excretion. Thus, researcher sugested to the director of nurses’ management to keep and 

develop the nurses’ excretion by developing the incessantly education, doing work rolling based on the 

desire and field of study, giving reward and incresasing the work facility devices which can develop work 

creativity. 
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LATAR BELAKANG 

Kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi secara legal dan sesuai dengan moral serta tidak melanggar etika 

(Sedarmayanti, 2007). Kinerja seorang perawat dapat dilihat dari mutu asuhan keperawatan yang diberikan 

pada pasien.  

Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau kegiatan praktek keperawatan yang diberikan oleh 

perawat pada pasien diberbagai tatanan pelayanan kesehatan dengan menggunakan pendekatan proses 

keperawatan, berpedoman pada standar keperawatan dalam lingkup wewenang serta tanggung jawab 

keperawatan. Sehingga didapatkan mutu pelayanan yang baik serta pasien merasa puas terhadap kinerja 

perawat. (Nursalam, 2011). Keperawatan merupakan kelompok profesi dengan jumlah terbanyak,  paling 

depan dan terdekat dengan pasien dan keluarganya sehingga memiliki kontak lebih  lama.Perawat banyak 
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mengerjakan pekerjaan delegatif  yang memiliki resiko tinggi  seperti : menyuntik, memasang infus 

sehingga dapat memicu terjadinya stres dalam bekerja. 

Tidak ada pekerjaan yang bebas dari stres. Setiap pekerjaan memiliki tingkat tantangan dan 

kesulitan sehingga dapat menambah ketegangan.Jika pekerjaan dibandingkan, terdapat   beberapa 

pekerjaan yang lebih dapat menyebabkan stress yaitu pegawai pos, pialang saham jurnalis, pilot, 

manajemen tingkat menengah, polisi, sekertaris, guru, pemadam kebakaran, petugas medis dan perawat 

(National Safety council, 2004). Penyebab penting yang dapat menjadi sumber stres pekerja bukan hanya 

karena waktu yang dihabiskan di tempat kerja atau disekitarnya tetapi banyak penyebab lain. Penyebab 

lain tersebut dapat dikelompokan ke dalam tiga kategori yaitu : penyebab organisasional, individual dan 

penyebab lingkungan (National Safety Council, 2004).  

Faktor organisasi yang dapat menimbulkan stres kerja adalah adanya tekanan untuk menghindari 

kekeliruan atau menyelesaikan tugas dalam satu kurun waktu yang terbatas, beban kerja yang berlebihan, 

atasan yang menuntut dan tidak peka serta rekan kerja yang tidak menyenangkan. Sedangkan faktor 

individu yang dapat menjadi sumber stres kerja adalah masalah keluarga, masalah ekonomi serta 

keperibadian. Bila ditinjau dari faktor lingkungan yang dapat menyebabkan stres kerja adalah 

ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik serta ketidakpastian tehnologi (Robbins, 2003). Sedangkan 

menurut Anderson,dkk dalam Hudak & Gallow (1997) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan stres 

kerja perawat yaitu: konflik interpersonal  seperti hubungan yang kurang baik  dengan penyelia, dokter, 

rekan perawat, pasien dan keluarga pasien, beban kerja, seperti  merawat terlalu banyak pasien, memiliki 

kesulitan dalam mempertahankan standar yang tinggi, banyak melakukan pekerjaan yang bersifat fisik, 

kondisi kerja yang dapat menimbulkan kejenuhan kerja akibat adanya  pekerjaan rutin yang diulang-ulang 

dimana setiap langkah tindakan harus ditulis, lingkungan kerja yg kurang aman  seperti  ancaman tertusuk 

jarum suntik dan terpapar sinar radiasi, pasien yang tidak sadar, terlalu sering melihat kondisi pasien yang 

mengeluarkan darah, muntah, urin, serta faeces. 

Hasil survey Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) tahun 2006, menunjukan sebanyak 

60% perawat Indonesia yang bekerja di Empat Provinsi mengalami stress kerja. Perawat sering merasa 

pusing, mengeluh lelah, kurang ramah dan kurang istirahat karena beban kerja terlalu tinggi dengan 

penghasilan rendah dan insentif yang kurang memadai (Rahmawati, 2007). Sedangkan berdasarkan data 

dari Bidang Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB tahun 2011, bahwa terdapat 72% 

perawat kurang ramah, 68% kecepatan perawat kurang dalam membantu pasien, terdapat 36% kejelasan 

informasi dari perawat buruk. Jika dilihat dari kepuasan layanan keperawatan baru mencapai rata-rata 

74,09% dengan tingkat absensi perawat Ruang Rawat Inap mencapai 3,6 hari/bulan. Hal ini mendukung 

adanya konsekuensi stress kerja pada perawat di Instalasi Rawat Inap RSUP NTB, dan berdasarkan hasil 

wawancara dengan kepala ruangan perawatan intensip bahwa perawat yang bekerja di ruang intensif yang 

sering merasa tidak puas dalam bekerja, mengeluh lelah, reward yang tidak sebanding dengan pekerjaan 

yang dilakukan, serta adanya keinginan perawat untuk pindah bekerja ke ruang perawatan lain.  

Stres pada tingkat rendah sampai tingkat moderat dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja 

pegawai, sedangkan stres pada tingkat yang tinggi  dapat menyebabkan menurunya kinerja karyawan 

secara  drastis sehingga menyebabkan meningkatnya keinginan karyawan  untuk keluar, meningkatnya 
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absensi, dan menurunya komitmen organisasi. Hal ini dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan  yang 

akhirnya dapat  menurunkan kinerja organisasi. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh beban dan 

kondisi kerja  terhadap stres kerja perawat di  Ruang Perawatan Intensif  Rumah Sakit Umum  Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan pengaruh stres  kerja terhadap kinerja 

perawat  di Ruang Perawatan Intensif dan Unit Gawat Darurat  Rumah Sakit Umum Provinsi NTB.  

 

METODE PENELITIAN 

 

 

Penelitian ini merupakan  penelitian pra eksperimental dengan rancangan post test only design, 

dimana perlakuan telah diberikan kemudian dilakukan observasi atau postest. Penelitian dilaksanakan di 

Unit Perawatan Intensif dan  Unit Gawat Darurat RSU Provinsi NTB pada bulan September sampai 

dengan November   Tahun 2012. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perawat  pelaksana  yang 

bekerja di Ruang Perawatan Intensif dan Unit Gawat Darurat RSU Provinsi NTB sebanyak 77 orang. 

Pengambilan sampel dengan Probability sampling yaitu simple random sampling. yang memenuhi kriteria 

inklusi sebagai berikut : perawat pelaksana, bersedia menjadi responden, tidak sedang cuti, pendidikan 

minimal DIII Keperawatan. 

Data dalam penelitian ini  dikumpulkan menggunakan angket untuk memperoleh data tentang 

stres kerja perawat. Untuk memperoleh data tentang kinerja perawat pelaksana di Ruang Perawatan 

Intensif dan Unit gawat Darurat RSU Provinsi NTB dengan menggunakan alat bantu pedoman observasi/ 

check list. Pengolahan data  stres kerja dilakukan  dengan memberikan urutan peringkat pada tiap- tiap 

pertanyaan dengan menggunakan skala likert 1- 4. Untuk jawaban “tidak pernah” diberi nilai 1, jawaban 

“kadang-kadang” diberi nilai 2, jawaban “sering”  diberi nilai 3, dan jawaban “selalu”  diberi nilai 4. 

Pedoman penilaian kinerja menggunakan  empat  tingkatan. Untuk jawaban “dilakukan sepenuhnya 

dengan tepat” diberi nilai 4, dilakukan “sepenuhnya tetapi tidak tepat” diberi nilai 3, dilakukan  “ sebagian 

(dua dari empat kriteria)”  diberi nilai 2, dan bila dilakukan “hanya sedikit (satu dari empat kriteria) ” 

diberi nilai 1. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji  Mann –Whitney dan  chi square  dengan 

bantuan SPSS.16 for windows dengan taraf signifikansi 0.05. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

   

1. Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden terdiri dari : usia, jenis kelamin, jenis kelamin, pendidikan dan status 

perkawinan. 

1. Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan dari 43 orang responden,maka diperoleh data lengkap 

tentang usia responden yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Usia Di Ruang Perawatan Intensif Dan Unit Gawat 

Darurat RSUP. NTB Tahun 2012 
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No 
Usia Responden 

( Tahun ) 

R. Intensif UGD 

Jumlah (orang) Prosentase(%) Jumlah (orang ) 
Prosentase 

( % ) 

1 20 – 30 3 15 5 22 

2 31 – 40 13 65 14 61 

3 >40 4 20 4 17 

 Jumlah 20 100 23 100 

 

2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Di Ruang Perawatan Intensif Dan Unit 

Gawat Darurat RSUP. NTB. Tahun 2012 

 

No 
Usia Responden 

( Tahun ) 

R. Intensif UGD 

Jumlah 

( orang ) 

Prosentase 

( % ) 
Jumlah (orang ) 

Prosentase 

( % ) 

1 Perempuan 2 10 3 13 

2 Laki - Laki 18 90 20 87 

 Jumlah 20 100 23 100 

 

3. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan Di Ruang Perawatan Intensif Dan 

Unit Gawat Darurat RSUP. NTB. Tahun 2012 

 

No 
Usia Responden 

( Tahun ) 

R. Intensif UGD 

Jumlah 

( orang ) 

Prosentase 

( % ) 
Jumlah (orang ) 

Prosentase 

( % ) 

1 S1 5 25 6 26 

2 DIV 1 5 4 17 

3 DIII 14 70 13 57 

 Jumlah 20 100 23 100 

 

2. Data Khusus Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Data yang diperoleh melalui kuesioner penelitian ini, terlebih dahulu 

dilakukan analisis deskriftip untuk memberikan gambaran jawaban responden sebagaimana adanya 

tanpa memberikan suatu kesimpulan. Untuk mengetahui tingkat penilaian responden terhadap variabel 

penelitian menggunakan nilai rata–rata dengan membagi jumlah skor dengan jumlah pertanyaa. 

Selanjutnya dicari range  (jarak pengukuran) yang dapat  diperoleh melalui nilai tertinggi di kurangi 

nilai terendah kemudian dibagi dengan jumlah kelas/kategori yang digunakan. Nilai tertinggi dalam 

penelitian ini adalah 4, sedangkan nilai terendahnya adalah 1 dengan jumlah kelas yang digunakan 4. 

Sehingga diperoleh range 4 – 1 : 4 = 0,75. Selanjutnya berdasarkan range tersebut dapat dibuat kriteria 

yang sesuai dengan kategori variabel. 

 

1. Stres Kerja Perawat di Perawatan Intensif Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Tahun 2012 

  Stres kerja  merupakan ketegangan yang dapat menciptakan ketidakseimbangan fisik dan 

psikis yang dapat mempengaruhi emosi,proses pikir dan kondisi seorang pekerja.Stres dapat 
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terjadi pada hampir semua pekerja tanpa kecuali perawat. Stres kerja    perawat unit  perawatan 

intensif yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien, dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini  

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat . Stres Kerja  di Ruang Perawatan Intensif 

Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Tahun 2012. 

No Tingkat Stres Kerja Jumlah Prosentase 

1. Stres Berat 0 0 

2. Stres Sedang 0 0 

3. Stres Ringan 6 30 

4. Tidak Stres 14 70 

 Total 20 100 

 

  Tabel diatas menunjukan bahwa 70% ( sebagian besar ) perawat di Ruang Perawatan 

Intensif Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mengalami stress kerja 

Robbin (2003), menyatakan manajemen waktu, latihan fisik, relaksasi serta perluasan jaringan 

social terbukti efektip dalam mengelola stress kerja. Suatu pekerjaan dapat selesai tepat waktu 

jika mereka mengelola waktu dengan baik dengan membuat daftar kegiatan yang harus 

diselesaikan, menjadwalkan kegiatan menurut peringkat prioritas serta mengetahui siklus harian 

anda sehingga dapat diketahui saat mana anda berada pada siklus paling waspada dan produktif. 

  Berdasarkan hasil penelitian dan teori diatas penulis berpendapat bahwa perawat yang 

bekerja di Ruang Perawatan Intensif telah mampu dalam mengelola stress kerja. Hal ini didukung 

oleh data bahwa dalam melaksanakan tugas perawat ruang perawatan intensif berpedoman pada 

standar operasional prosedur (SOP) serta pendekatan proses keperawatan yang diawali dengan 

pengkajian, diagnose keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi serta evaluasi 

keperawatan. 

  Hasil penelitian ini didukung juga oleh pengalaman kerja yang dimiliki oleh perawat 

ruang perawatan intensif, dimana sebagian besar perawat memiliki masa kerja lebih dari lima 

tahun sehingga sudah memiliki banyak pengalaman dan  dapat beradaptasi dengan lingkungan 

kerjanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Robbins (2003) yang menyatakan bahwa pengalaman 

cendrung berhubungan dengan stress kerja. Pekerja yang senior memiliki kemungkinan yang 

lebih besar untuk menyesuaikan diri dan seharusnya mengalami lebih sedikit stress kerja.  . 

2. Stres kerja perawat di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum  Provinsi NTB Tahun 2012 

Stres kerja perawat Unit Perawatan Intensif dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat . Stres Kerja  di Ruang Unit Gawat Darurat 

Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Tahun 2012. 

No Stres Kerja Jumlah Prosentase 

1. Stres Berat 0 0 

2. Stres Sedang 1 4 

3. Stres Ringan 6 26 

4. Tidak Stres 16 70 

 Total 23 100 

  

  Tabel di atas menunjukan bahwa sebagian besar (70%) perawat Unit Gawat Darurat 

Rumah  Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mengalami stress kerja. Hal ini 

didukung oleh usia responden yang sebagian besar berada pada usia dewasa muda (20 – 30 
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tahun) dan latar belakang pendidikan responden yang sebagian besar D III keperawatah dan 

sudah mengikuti pelatihan kegawat daruratan  sehingga perawat dapat melaksanakan tindakan 

keperawatan dasar secara mandiri tanpa adanya pengawasan yang ketat dari atasanya.. 

   Monk. J.F. (2004) mengatakan bahwa pada usia dewasa  seseorang mencari tempat 

dalam dunia kerja sehingga struktur kehidupan menjadi lebih tetap dan stabil. Sedangkan 

Manajer (2000) mengatakan bahwa manusia memiliki sifat ego yang tinggi antara lain tidak 

ingin dikekang oleh suatu aturan atau pengawasan yang ketat yang dapat menyebabkan 

karyawan menjadi stress. Manuaba (2000) mengatakan bahwa pimpinan perlu membiarkan 

bawahanya melakukan tugas pekerjaanya tanpa adanya pengawasan yang ketat dan bertanggung 

jawab sendiri atas hasil kerja yang dilakukanya sehingga karyawan menjadi lebih mandiri dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.  

3. Kinerja Perawat di Ruang Perawatan Intensif RSU Provinsi NTB 

Kinerja dalam penelitian ini merupakan hasil penilaian kepala ruangan tentang 

pelaksanaan kerja   perawat di Ruang Peawatan intensif Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa 

Tenggara Barat yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien mulai dari pengkajian, 

diagnosa,perencanaan, implementasi dan evaluasi keperawatan. Kinerja perawat ini dapat  dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat . Stres Kerja  di Ruang Perawatan Intensif 

Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Tahun 2012. 

No Kinerja Jumlah Prosentase 

1. Sangat Tinggi 11 55 

2. Tinggi 7 35 

3. Kurang 2 10 

4. Rendah 0 0 

 Total 20 100 

 

  Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar (55%) perawat ruang perawatan intensif 

memiliki kinerja sangat tinggi.Hal ini didukung oleh kebugaran fisik dan  masa kerja yang 

dimiliki oleh sebagian besar reponden lebih dari 3 tahun sehingga sudah banyak memiliki 

pengalaman kerja di ruang perawatan intensif. 

  Simanjutak (2005) menyatakan bahwa kinerja setiap orang dipengaruhi oleh banyak 

factor antara lain kemampuan individu yang meliputi kebugaran fisik, kesehatan jiwa, 

pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja. 

4. Kinerja perawat di Ruang Unit Gawat Darurat RSU Provinsi  NTB 

Kinerja perawat di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, dapat dilaihat pada tabel dibawah ini : 

 

 

 

Tabel 7.. Distribusi Responden Berdasarkan Kinerja di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum 

Provinsi NTB Tahun 2012. 

 

No Kinerja Jumlah Prosentase 

1. Sangat Tinggi 19 83 
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2. Tinggi 3 13 

3. Kurang 1 4 

4. Rendah 0 0 

 Total 23 100 

 

  Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar (83%) perawat unit gawat darurat 

memiliki kinerja yang sangat tinggi. Hal ini didukung usia responden yang sebagian besar berada 

pada usia dewasa muda (20 – 30 tahun) dan latar belakang pendidikan responden yang sebagian 

besar D III keperawatah dan sudah mengikuti pelatihan kegawat daruratan  sehingga perawat 

dapat melaksanakan tindakan keperawatan dasar secara mandiri.ketersediaan sarana dan 

prasarana kerja serta adanya dukungan manajemen terutama kepala ruangan juga mendukung 

kinerja perawat unit gawat darurat. 

Simanjutak (2005) mengatakan bahwa factor lain yang dapat mempengaruhi kinerja 

seseorang adalah dukungan organisasi dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana kerja, 

pemilihan tehnologi,kenyamanan lingkungan kerja dan dukungan manajemen dapat berupa 

kemampuan manajemen dalam membangun system kerja yang aman dan harmonis dengan 

mengembangkan kompetensi karyawan serta menumbuhkan motivasi kerja secara optimal. . 

5. Perbedaan stres kerja perawat di Ruang Perawatan Intensif dengan Ruang Unit Gawat 

Darurat RSU Provinsi NTB 

Berdasarkan hasil uji statistic dengan menggunakan Mann Whitney diperoleh hasil 

bahwa tidak ada perbedaan stress kerja perawat di ruang perawatan intensif dengan ruang unit 

gawat darurat (p = 0,884). Perawat ruang perawatan intensif dan unit gawat darurat sebagian 

besar tidak mengalami stress kerja  Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kemampuan yang 

dimiliki perawat dalam mengelola stress kerja serta lingkungan kerja yang sama yang sama 

sama dapa menjadi sumber stress. 

Anderson dalam Hudak & Gallow (1997) menyatakan terdapat empat factor yang dapat 

menyebabkan perawat mengalami stress kerja yaitu otonomi kerja, konflik interpersonal 

(hubungan yang kurang baik dengan penyelia, dokter, rekan perawat, pasien dan keluarga), 

beban kerja  serta kejenuhan kerja akibat adanya pekerjaan rutin yang di ulang ulang. 

6. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja perawat  di Ruang Perawatan Intensif  RSU 

Provinsi NTB 

Hasil uji statistic menunjukan ada pengaruh stress kerja terhadap kinerja perawat ruang 

perawatan intensif Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (p = 0,045). Hal  ini di 

dukung oleh data bahwa sebagian besar (70%) perawat ruang perawatan intensif tidak 

mengalami stress kerja dan 30% mengalami stress ringan.Robbins (2003) menyatakan bahwa 

hubungan stress dengan kinerja adalah hubungan U terbalik, bahwa stress pada tingkat rendah 

sampai sedang merangsang tubuh dan meningkatkan kemampuan untuk bereaksi sehingga 

individu sering melakukan tugasnya dengan lebih baik, lebih intensif atau lebih cepat yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kinerja. 

7. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja perawat di Unit Gawat Darurat RSU Provinsi 

NTB 
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Hasil uji statistik menunjukan tidak ada pengaruh stress kerja terhadap kinerja perawat di 

Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (p = 0,712). Hasil 

penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh adanya faktor lain yang mempengaruhi kinerja 

perawat unit gawat darurat yaitu dukungan kepala ruangan dalam meningkatkan motivasi 

perawat berupa adaya reward ( insentif internal )  Kemampuan individu juga mendukung 

dimana sebagian besar perawat unit gawat darurat berjenis kelamin laki laki sehingga memiliki 

kemampuan fisik yang lebih baik,pendidikan yang sebagian besar DIII keperawatan dan telah 

mmengikuti pelatihan kegawat daruratan serta pengalaman kerja yang lebih dari tiga  tahun 

mempengaruhi kinerja perawat. 

Simanjutak (2005), menyatakan bahwa terdapat beberapa factor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan yaitu ; kemampuan individu berupa kebugaran fisik,pendidikan, pelatihan 

serta pengalaman kerja. Dukungan organisasi berupa sarana dan prasarana kerja dan 

kenyamanan lingkungan kerja. Dukungan manajemen  berupa pengembangan potensi 

karyawan, menumbuhkan motivasi karyawan untuk bekerja secara optimal    

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji Mann Whitney menunjukan tidak ada perbedaan stress kerja perawat ruang 

perawatan intensif dengan unit gawat darurat RSUP NTB. Terdapat pengaruh stress kerja dengan kinerja 

perawat di ruang perawatan intensif Rumah Sakit Umum Provinsi NTB, sementara di Unit Gawat Darurat 

Rumah Sakit Umum Provinsi NTB tidak terdapat pengaruh stress kerja dengan kinerja perawat. 

2. Saran 

Dalam rangka mempertahankan kinerja perawat Ruang perawatan intensif dan Unit Gawat darurat 

Rumah Sakit Umum Povinsi Nusa Tenggara Barat, disarankan kepada pimpinan khususnya manajemen 

keperawatan untuk senantiasa melakukan upaya upaya meningkatkan pendidikan berkelanjutan, 

melakukan rotasi kerja sesuai minat dan bidang keahlianya, memberikan reward serta penambahan fasilitas 

kerja yang dapat meningkatkan kreatifitas kerja. Untuk meningkatkan kinerja perawat disarankan agar 

memperhatikan keluhan keluhan perawat, mempererat jalinan kerjasama sehingga perawat akan merasa 

lebih siap dalam melaksanakan pekerjaanya. 
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