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ABSTRAK 

Latar Belakang: Gambaran indeks lingkungan kerja keperawatan sangat 

mempengaruhi kualitas rumah sakit. Beberapa perawat dalam sebuah rumah sakit 

tergabung dalam organisasi keperawatan. Keperawatan mempunyai prosedur-

prosedur yang wajib dilaksanakan, salah satunya adalah mengutamakan pasien 

dalam segala situasi. Namun dalam kenyataannya beberapa masih belum bekerja 

sesuai dengan prosedur keperawatan, sehingga mempengaruhi kualitas kinerja 

rumah sakit dan indeks lingkungan kerja perawat. Selain itu, gambaran indeks 

lingkungan kerja keperawatan juga dipengaruhi oleh kelengkapan sarana dan 

prasarana di rumah sakit. 

Tujuan: Penelusuran literature ini bertujuan untuk  menganalisa hasil penelitian 

terkait yang berfokus pada indeks lingkungan kerja keperawatan. 

Metode: Penelaahan ini dilakukan dengan metode review dari hasil penelitian 

yang berasal dari media elektronik seperti ProQuest, SciVerse, Science Direct, 

Scopus, Pubmed, Cohcrane Library, EBSCOhost, ClinicalKey, Sage Publication 

yang di publikasikan mulai tahun 2016-2020 dengan kata kunci Overview of the 

work environment, the nursing work environment, index of the nursing work 

environment. Jumlah literature yang diperoleh sebanyak 18 artikel dan 5 

diantaranya memenuhi kriteria. Artikel diperoleh dengan artikel asli (full text) 

sehingga data yang disajikan lengkap dan mudah dalam penelaahan penelitian. 

Hasil: Berdasarkan penelusuran 5 artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

indeks lingkungan kerja perawat hasilnya maksimal. Perawat sudah bekerja 

sesuai dengan keahliannya dan berdampak baik terhadap kualitas pasien dan 

rumah sakit. 

Kesimpulan: Pengetahuan perawat tentang kinerja sangat diperlukan dalam 

merawat pasien. Kinerja yang baik akan mempengaruhi kualitas sebuah rumah 

sakit. Semakin tinggi indeks lingkungan kerja keperawatan yang dicapai, semakin 

baik juga kualitas rumah sakit tersebut. 

 

Kata Kunci: Gambaran lingkungan kerja, Lingkungan kerja keperawatan, Indeks 

lingkungan kerja keperawatan. 
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ABSTRACT 

Background: The index of the nursing work environment index greatly affects the 

quality of the hospital. Some nurses in a hospital are members of a nursing 

organization. Nursing has mandatory procedures, one of which is to prioritize 

patients in all situations. But in reality some still do not work in accordance with 

nursing procedures, thus affecting the quality of hospital performance and the 

nurse's work environment index. In addition, the description of the peratam work 

environment is also influenced by the completeness of facilities and infrastructure 

in the hospital. 

Objective : This literature search aims to analyze the results of related research 

focusing on the index of the nursing work environment. 

Method: This review was carried out by a review method of research results 

originating from electronic media such as ProQuest, SciVerse, Science Direct, 

Scopus, Pubmed, Cohcrane Library, EBSCOhost, ClinicalKey, Sage Publication 

published from 2016-2020 with the keywords Overview of the work environment, 

the nursing work environment, index of the nursing work environment. The 

amount of literature obtained was 18 articles and 5 of them met the criteria. 

Articles are obtained with original articles (full text) so that the data presented 

are complete and easy in the study of research 

Results: Based on the search of the 5 articles, it can be concluded that the nurse's 

work environment index is maximal. Nurses have worked in accordance with their 

expertise and have a good impact on the quality of patients and hospitals. 

Conclusion: Nurse's knowledge of performance is very necessary in caring for 

patients. A good performance will affect the quality of a hospital. The higher the 

index of nursing work environment is achieved, the better the quality of the 

hospital. 

 

Keywords: Overview of the work environment, the nursing work environment, 

index of the nursing work environment 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Mutu pelayanan keperawatan merupakan salah satu gambaran kualitas 

pelayanan kesehatan di rumah sakit (Nursalam, 2015). Sedangkan menurut 

(Depkes, 2015) Pelayanan keperawatan berkontribusi cukup besar dalam 

menentukan mutu pelayanan rumah sakit. Salah satu faktor yang mendukung 

keyakinan tersebut adalah kenyataan yang dapat dilihat di unit pelayanan 

kesehatan rumah sakit, dimana tenaga kesehatan yang selama 24 jam harus 

berada disisi pasien adalah perawat. Oleh karena itu pelayanan keperawatan 

berkontribusi dalam menentukan mutu pelayanan di rumah sakit, sehingga 

setiap upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit harus disertai 

upaya meningkatkan mutu pelayanan keperawatan (Triwibowo, 2013).  

Peningkatan mutu pelayanan keperawatan diberikan dalam bentuk 

kinerja perawat dan harus didasari kemampuan yang tinggi sehingga kinerja 

mendukung pelaksanaan tugas dalam pelayanan keperawatan. Kinerja 

merupakan suatu hasil kerja seseorang yang dilakukan sesuai dengan tugas 

dalam suatu organisasi (Nursalam, 2015). Sedangkan menurut Efendi (2015) 

kinerja perawat yang baik merupakan jembatan dalam menjawab jaminan 

kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap pasien baik yang sakit 

maupun sehat. Kunci utama dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 

adalah perawat yang mempunyai kinerja tinggi. Perilaku kerja (performance) 

yang dihasilkan perawat tidak lepas dari faktor yang mempengaruhinya. 

Salah satu metode dalam menilai kinerja perawat yaitu dengan melihat 

standar asuhan keperawatan. Standar asuhan keperawatan adalah suatu pernyataan 

yang menguraikan kualitas yang diinginkan terkait dengan pelayanan 

keperawatan terhadap pasien yang prosesnya terdiri dari pengkajian, diagnosa, 

intervensi, implementasi dan evaluasi yang berguna terwujudnya kinerja perawat 

yang profesional (Herwyndianata, 2013). 

Kinerja perawat dalam pemberian asuhan keperawatan dapat 

dipengaruhi salah satunya oleh faktor tingkat organisasi rumah sakit seperti 

lingkungan kerja perawat. Menurut Robbins (2015) berpendapat lingkungan 

kerja dalam suatu organisasi mempunyai peranan penting untuk kelancaran 

proses produksi karena lingkungan kerja yang baik tidak hanya dapat 

memuaskan karyawan dalam melakasanakan tugas, tetapi juga berpengaruh 

dalam meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Susialisasi (2011) Lingkungan 

kerja merupakan salah satu penyebab dari keberhasilan dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan tetapi juga dapat menyebabkan suatu kegagalan dalam 

pelaksanakan suatu pekerjaan. 

Sedangkan menurut Yunanda (2012) Lingkungan kerja merupakan salah 

satu faktor yang mengaruh langsung pada aktivitas kerja setiap individu. 

Lingkungan kerja yang kondusif menciptakan kenyamanan dan kehidupan kerja 

yang lebih baik, lingkungan kerja memuaskan menimbulkan keterikatan perawat 

dan menentukan kualitas perawatan pasien. Lingkungan kerja yang berkualitas 

tinggi bermanfaat bagi perawat dan dapat meningkatkan kualitas perawatan 

klien. Komponen dari lingkungan kerja perawat antara lain meliputi komponen 
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kepemimpinan dan budaya; kendali terhadap praktek; kendali terhadap beban 

kerja; dan sumber-sumber yang kuat bagi terlaksananya pelayanan keperawatan 

yang berkualitas (PPNI, 2005). 

Penelitian tentang gambaran lingkungan kerja perawat dilakukan oleh 

Yunanda (2012), Ghofar (2013) dan Yoga (2014) menunjukkan bahwa kinerja 

perawat memiliki prosedur tertentu untuk melakukan tugasnya. Salah satu 

prosedurnya adalah mengutamakan keperluan dan keluhan pasien. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Muzzammil (2014) mengatakan kesesuaian lingkungan 

kerja dapat diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Apabila semakin 

baik lingkungan kerja, maka para perawat akan merasa nyaman dengan 

tempatnya bekerja dan pada akhirnya berdampak pada kinerja perawat yang 

semakin membaik dan memberikan hasil kinerja yang maksimal. Pelayanan 

kesehatan tidak lepas dari campur tangan perawat, dimana kepuasan perawat 

dan kinerja perawat perlu diukur dengan menggunakan indeks lingkungan kerja 

keperawatan. Indeks lingkungan kerja keperawatan yang terdiri dari 

kemampuan manajer perawat, kepemimpinan, dan dukungan pada perawat, 

partisipasi perawat di rumah sakit, dasar keperawatan untuk kualitas perawatan 

yang dapat mempengaruhi kinerja perawat itu sendiri. 

Sedangkan beberapa indikator gambaran lingkungan kerja keperawatan 

belum sesuai dengan standar dari Departemen Kesehatan seperti indikator Bed 

Occupancy Rate setiap tahunnya rata-rata dibawah standar (60 – 85%) yaitu 

43,96% tahun 2015, 48,92% pada tahun 2016 dan 48,45% pada tahun 2017. Nilai 

Bed Turn Over rata-rata diatas nilai standar (40 – 50 kali) yaitu 51,56 kali tahun 

2016 dan 52,70 tahun 2017, Nilai Netto Death Rate (NDR) yang walaupun 

memiliki nilai yang masih dibawah standar 25% tetapi memiliki kecenderungan 

meningkat setiap tahunnya yaitu 18,24% pasien tahun 2016, menjadi 23,51% 

tahun 2017. Nilai Turn Over Interval TOI diatas nilai standar normal (1-3 hari) 

yaitu 4,34 hari tahun 2015, 3,62 hari tahun 2016 dan 3,57 hari tahun 2017. 

Indikator gambaran kinerja keperawatan merupakan gambaran hasil dari kinerja 

setiap perawat yang tergabung dalam organisasi keperawatan rumah sakit. Kinerja 

organisasi merupakan pencapaian dari kinerja setiap individu dalam organisasi 

(Simanjuntak, 2011).  

Berdasarkan hasil dari litrature review diatas indeks lingkungan kerja 

keperawatan sangat mempengaruhi kualitas rumah sakit, dimana itu juga 

mempengaruhi kualitas kinerja rumah sakit dan indeks lingkungan kerja perawat. 

Selain itu, gambaran indeks lingkungan kerja keperawatan juga dipengaruhi oleh 

kelengkapan sarana dan prasarana di rumah sakit. Pengetahuan perawat tentang 

kinerja sangat diperlukan dalam merawat pasien. Kinerja yang baik akan 

mempengaruhi kualitas sebuah rumah sakit. Semakin tinggi indeks lingkungan 

kerja keperawatan yang dicapai, semakin baik juga kualitas rumah sakit tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin melakukan telaah literature 

lebih lanjut untuk meneliti literature review tentang “Gambaran Indeks 

Lingkungan Kerja Keperawatan”. Tujuan dari literature ini adalah untuk 

menganalisa hasil penelitian terkait yang berfokus pada indeks lingkungan kerja 

keperawatan. Analisis ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan karena 

beberapa perawat masih belum bekerja sesuai dengan prosedur keperawatan, 
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sehingga mempengaruhi kualitas kinerja rumah sakit dan indeks lingkungan 

kerja perawat. 

 

2. Tujuan Penelitian  

 Penelusuran literature ini bertujuan untuk  menganalisa hasil penelitian 

terkait yang berfokus pada indeks lingkungan kerja keperawatan. 

METODE PENELITIAN 

 Penelusuran ini dilakukan dengan metode telaah literature review melalui 

media elektronik (internet) yang dipublikasikan mulai tahun 2016-2020. 

Pencarian yang digunakan dalam mencari artikel yang relevan meliputi ProQuest, 

SciVerse, Science Direct, Scopus, Pubmed, Cohcrane Library, EBSCOhost, 

ClinicalKey, Sage Publication. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian 

artikel yaitu Overview of the work environment, the nursing work environment, 

index of the nursing work environment. Terdapat 18 artikel yang diperoleh dari 

hasil pencarian yang menyerupai variabel penelitian dan hanya diambil 5 artikel 

diantaranya yang memenuhi kriteria.  Artikel yang di ambil merupakan artikel asli 

(full text) sehingga data yang disajikan lengkap dan memudahkan dalam 

penelaahan penelitian. Berikutnya dilakukan analisis critical appraisal sesuai 

dengan pendekatan design penelitian artikel yang diperoleh. Sehingga didapatkan 

hasil 5 artikel yang di analisis melalui ekstraksi data. Ekstraksi data penelitian 

dibuat dari hasil masing-masing artikel penelitian yang diambil intisarinya 

meliputi judul penelitian, nama peneliti dan tahun penelitian dan tahun penerbit, 

jurnal penerbit, tujuan penelitian, metode penelitiannya, dan hasil penelitian. 

Semua item tersebut dimasukan dalam tabel ekstraksi data.  
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HASIL 

Tabel 1 

Hasil Review Artikel Pengetahuan Masyarakat tentang Gambaran Indeks  

Lingkungan Kerja Keperawatan 

 

Penulis Judul Tujuan Sampel dan Karakteristik 

sampel 

Metodelogi Penelitian Hasil 

Eileen T. Lake 

(2018) 

Development Of The 

Practice Enviroment 

Scale Of The Nursing 

Work Index 

Mengukur indeks 

lingkungan praktik 

keperawatan 

berdasarkan skala 

pengukuran indeks 

linkungan praktik 

keperawatan 

• Jumlah sampel pertama 

pada penelitian ini 

berjumlah 40% perawat 

dari 16 rumah sakit 

• Sampel pada penelitian ini 

adalah perawat yang secara 

sukarela untuk dijadikan 

sampel. 

• Jumlah sampel acak 

sebanyak 50% perat dari 

Pennysylvia yang berlisensi 

Cross-Sectional dengan 

kuesioner semi 

terstruktur 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 80% perawat memiliki skor 

lingkungan praktik keperawatan 

yang sesuai dengan standart 

peraturan rumah sakit. pengetahuan 

yang buruk tentang penyakit mental. 

Sedangkan 20% perawat kurang 

memenuhi standart kriteria 

lingkungan keperawatan sehingga 

beberapa rumah sakit kinerjanya 

kurang mkasimal dalam menangani 

pasien.  

Jenny Carryer 

(2018) 

Public Health Nurses’ 

Perception Of The 

Proffesional Practice 

Enviroment In New 

Zeeland 

Menilai praktik kerja 

keperawatan dalam 

sebuah rumah sakit 

berdasarkan skala 

yang telah ditetapkan 

oleh rumah sakit. 

• Jumlah sampel sebanyak 

540 perawat partisipan 

• Hanya sebanyak 382 

perawat yang memiliki 

sertifikat tenaga ahli  

• 167 perawat pertisipan 

menjawab kuisiner yang 

diberikan dengan skor 

maksimal  

Survei Cross-Sectional 

dengan menggunakan 

kuesioner   

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

sebagian perawat sangat menyetujui 

pentingnya praktek kerja secara 

professional. Para perawat yang 

menjadi sampel sebanyak 62% nilai 

praktik keperawatannya sudah 

melampaui standart yang 

ditentukan. 

Namun dalam prakteknya sebanyak 

15% perawat belum mendapat 

pengakuan dari pasien bahwa 

kinerjanya sudah sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan  
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Malek Al 

Moosa, dkk 

(2020) 

Perception of Nurses 

Work Environment in 

Tertiary Care Hospital 

in Saudi Arabia 

• Menilai persepsi 

lingkungan kerja 

perawat di rumah 

sakit Arab Saudi. 

• Jumlah sampel sebanyak 

541 perawat dari 18 rumah 

sakit di Arab Saudi 

• Sebanyak 325 perawat 

memiliki sertifikat perawat 

 

Cross-Sectional dengan 

menggunakan kuesioner 

Hasil penelitian berdasarkan hasil 

Uji Statistik menunjukkan bahwa 

sebanyak 73% perawat merupakan 

lulusan sarjana, sisanya merupakan 

lulusan sekolah kesehatan. Perawat 

yang merupakan lulusan sarjana 

memiliki skill yang maksimal 

dibandingkan dengan lulusan 

lainnya. Perawat yang merupakan 

lulusan sarjana memiliki 

pengalaman kerja yang maksimal 

dalam hal perawatan pasien. 

Sebanyak 62% perawat dari total 

sampel memiliki skor kinerja diatas 

standart yang telah diberikan oleh 

pemerintah Arab Saudi. 

María Isabel 

Orts-Cortés, 

PHD, dkk 

(2013) 

Content validity of the 

Spanish version of the 

Practice Environment 

Scale of the Nursing 

Work Index 

Mengidentifikasi 

persepsi perawat dan 

kontribusinya 

terhadap rumah sakit 

dalam manajeman 

keperawatan 

• Jumlah sampel terdiri dari 

32 item yang dibagi dalam 

subskala 

• Partisipasi perawat dalam 

urusan rumah sakit 

sebanyak 8 item 

• Yayasan keperawatan 

untuk fasilitas keperawatan 

sebanyak 9 item 

• Kemapuan keperawartan 

dan manager keperawatan 

sebanyak 4 item 

• Staff da\n sumber daya 

terdiri dari 4 item 

• Hubungan perawat dengan 

teman sejawa sebanyak 7 

item  

Studi Cross-Sectional 

dengan menggunakan 

kuesioner semi 

terstruktur dan diolah 

menggunakan statistic 

deskriptif 

Hasil penelitian berdasarkan hasil 

Uji Statistik menunjukkan bahwa 

rata rata perawat sudah bekerja 

sesuai dengan prosedur keperawatan 

sangat baik. Hal ini ditunjukan 

dengan nilai koefisien sebesar 0,80 

dan berada di peringat sangat baik. 

81,3% dinilai sangat baik, 12% 

kurang sesuai. Dapat disimpulkan 

bhawa indeks lingkungan kerja 

keperawatan di rumah sakit Spanyol 

sudah diatas rata rata dari aturan 

yang ditetapkan. 



8 
 

Franchesca E. 

Nunez (2013) 

Examining The 

Cultural Measurement 

Equivalence Of The 

Practice Environment 

Scale – Nursing Work 

Index 

Mengevaluasi 

kesetaraan praktek 

skala lingkungan 

kerja keperawatan 

antar perawat  

• Jumlah populasi 24.511 

perawat responden dari 

rumah sakit di kota 

Spanyol. 

• Jumlah sampel sebanyak 

44.800 perawat responden 

yang memenuhi kriteria 

pengambilan sampel yaitu 

memiliki lisensi 

Studi Cross-Sectional 

dengan menggunakan 

simple t-test. 

Pengolahan datanya 

menggunakan SPPS 

Hasil penelitian berdasarkan hasil 

Uji Statistik menunjukkan bahwa 

skala lingkungan praktek 

keperawatan sangat baik. Hal ini 

ditunjukan dengan besarnya indeks 

yang didapat dari uji statistic 

sebesar 0.80. 82% dari totral sampel 

memperoleh skor yang mkasimal 

dari pengisian kuisioner. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa sebagain 

besar perawat memiliki indeks 

lingkungan kerja yang baik sesuai 

dengan prosedur yang telah 

ditetapkan oleh rumah sakit terkait. 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil review jurnal 1 yang disusun oleh Eileen T. Lake (2018) 

dengan judul Development Of The Practice Enviroment Scale Of The Nursing 

Work Index, dengan tujuan penelitian yaitu, mengukur indeks lingkungan praktik 

keperawatan berdasarkan skala pengukuran indeks linkungan praktik 

keperawatan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa 80% perawat 

memiliki skor lingkungan praktik keperawatan yang sesuai dengan standart 

peraturan rumah sakit. pengetahuan yang buruk tentang penyakit mental. 

Sedangkan 20% perawat kurang memenuhi standart kriteria lingkungan 

keperawatan sehingga beberapa rumah sakit kinerjanya kurang mkasimal dalam 

menangani pasien.  

Berdasarkan hasil review jurnal 2 yang disusun oleh Jenny Carryer (2018) 

dengan judul Public Health Nurses’ Perception Of The Proffesional Practice 

Enviroment In New Zeeland, dengan tujuan penelitian yaitu, menilai praktik kerja 

keperawatan dalam sebuah rumah sakit berdasarkan skala yang telah ditetapkan 

oleh rumah sakit. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian perawat sangat 

menyetujui pentingnya praktek kerja secara professional. Para perawat yang 

menjadi sampel sebanyak 62% nilai praktik keperawatannya sudah melampaui 

standart yang ditentukan. Namun dalam prakteknya sebanyak 15% perawat belum 

mendapat pengakuan dari pasien bahwa kinerjanya sudah sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil review jurnal 3 yang disusun oleh Malek Al Moosa, dkk 

(2020) dengan judul Perception of Nurses Work Environment in Tertiary Care 

Hospital in Saudi Arabia, dengan tujuan penelitian yaitu, menilai persepsi 

lingkungan kerja perawat di rumah sakit Arab Saudi. Hasil penelitian berdasarkan 

hasil Uji Statistik menunjukkan bahwa sebanyak 73% perawat merupakan lulusan 

sarjana, sisanya merupakan lulusan sekolah kesehatan. Perawat yang merupakan 

lulusan sarjana memiliki skill yang maksimal dibandingkan dengan lulusan 

lainnya. Perawat yang merupakan lulusan sarjana memiliki pengalaman kerja 

yang maksimal dalam hal perawatan pasien. Sebanyak 62% perawat dari total 

sampel memiliki skor kinerja diatas standart yang telah diberikan oleh pemerintah 

Arab Saudi. Ketika nilai-nilai organisasi sejajar dengan nilai-nilai individual 

perawat, RNs ini cenderung lebih puas. Penelitian ini bisa memandu pembuatan 

kebijakan, administrator, pemimpin perawat dan pendidik untuk mengidentifikasi 

area untuk meningkatkan pekerjaan perawat lingkungan hidup yang bisa 

diterjemahkan menjadi signifikan peningkatan hasil pasien. Penelitian ini 

membutuhkan penciptaan lingkungan praktik positif yang mendukung 

keunggulan, menarik dan mempertahankan perawat, dan berpengaruh positif hasil 

pasien dan kepuasan perawat. 

Berdasarkan hasil review jurnal 4 yang disusun oleh María Isabel Orts-

Cortés, PHD, dkk (2013) dengan judul Content validity of the Spanish version of 

the Practice Environment Scale of the Nursing Work Index dengan tujuan 

penelitian yaitu, mengidentifikasi persepsi perawat dan kontribusinya terhadap 

rumah sakit dalam manajeman keperawatan. Hasil penelitian berdasarkan hasil 

Uji Statistik menunjukkan bahwa rata rata perawat sudah bekerja sesuai dengan 
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prosedur keperawatan sangat baik. Hal ini ditunjukan dengan nilai koefisien 

sebesar 0,80 dan berada di peringat sangat baik. 81,3% dinilai sangat baik, 12% 

kurang sesuai. Dapat disimpulkan bahwa indeks lingkungan kerja keperawatan di 

rumah sakit Spanyol sudah diatas rata rata dari aturan yang ditetapkan. Secara 

keseluruhan, validitas konten versi Spanyol Iberia dari Praktik Skala Lingkungan 

dari Indeks Pekerjaan Keperawatan telah terbukti dapat diterima. Analisis faktor 

konfirmasi tambahan akan memberikan dukungan lebih lanjut untuk keandalan 

dan validitas instrumen di Indonesia konteks Iberia. Hasil dari makalah penelitian 

ini menunjukkan perlu lebih meningkatkan instrumen tanpa kompromi penerapan 

lintas budaya. Ini membutuhkan penganalisaan ulang item yang berpotensi 

bermasalah dan mereka yang memiliki I-CVI rendah dari perspektif kualitatif 

memeriksa alasan yang mungkin mengapa para ahli mencetak item dan 

pertimbangan lebih lanjut dari item yang bisa diedit menjadi lebih baik sesuai 

dengan konteks budaya, profesional dan pelatihan dari target populasi. Alternatif 

analitik lain dapat mencakup apakah hasil keseluruhan skala dan subskala 

disesuaikan tergantung pada penghapusan atau modifikasi barang-barang ini dari 

instrumen sebagai utuh dan, pada tingkat yang lebih mikro, menentukan apakah 

barang-barang ini dengan nilai berbeda dalam kaitannya dengan item yang 

diperoleh diterima atau skor tinggi. 

Berdasarkan hasil review jurnal 5 yang disusun oleh Franchesca E. Nunez 

(2013) dengan judul penelitian Examining The Cultural Measurement 

Equivalence Of The Practice Environment Scale – Nursing Work Index dengan 

tujuan penelitian yaitu mengevaluasi kesetaraan praktek skala lingkungan kerja 

keperawatan antar perawat. Hasil penelitian berdasarkan hasil Uji Statistik 

menunjukkan bahwa skala lingkungan praktek keperawatan sangat baik. Hal ini 

ditunjukan dengan besarnya indeks yang didapat dari uji statistic sebesar 0.80. 

82% dari totral sampel memperoleh skor yang mkasimal dari pengisian kuisioner. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagain besar perawat memiliki indeks 

lingkungan kerja yang baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh 

rumah sakit terkait. Tenaga kerja keperawatan akan meningkat dalam 

keanekaragaman dengan berlalunya waktu. Itu akan bermanfaat untuk instrumen 

yang digunakan dalam sampel besar untuk memiliki kesetaraan pengukuran yang 

memungkinkan pengumpulan hasil yang aman sambil memberikan data yang 

mencerminkan persepsi tentang lingkungan praktik tidak banyak dipengaruhi oleh 

karakteristik individu melainkan persepsi tentang keperawatan tenaga kerja. 

Karya ini menyumbangkan informasi tambahan tentang PES-NWI dan juga pada 

kelompok RNsAPI. Penelitian lebih lanjut diperlukan dalam berbagai ras / 

kelompok etnis dan invarian gender menguji sambil memeriksa karakteristik di 

masing-masing kelompok. 

Berdasarkan analisis dari 5 artikel yang diperoleh sesuai dengan kriteria 

inklusi dan eksklusi, jenis penelitian yang didapatkan penelitian dengan hasil 

analisis sebagai berikut: 

Mutu pelayanan keperawatan merupakan salah satu gambaran kualitas 

pelayanan kesehatan di rumah sakit (Nursalam, 2015). Sedangkan menurut 

(Depkes, 2015) Pelayanan keperawatan berkontribusi cukup besar dalam 

menentukan mutu pelayanan rumah sakit. Salah satu faktor yang mendukung 
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keyakinan tersebut adalah kenyataan yang dapat dilihat di unit pelayanan 

kesehatan rumah sakit, dimana tenaga kesehatan yang selama 24 jam harus berada 

disisi pasien adalah perawat. Oleh karena itu pelayanan keperawatan berkontribusi 

dalam menentukan mutu pelayanan di rumah sakit, sehingga setiap upaya untuk 

meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit harus disertai upaya meningkatkan 

mutu pelayanan keperawatan (Triwibowo, 2013).  

Kinerja perawat dalam pemberian asuhan keperawatan dapat 

dipengaruhi salah satunya oleh faktor tingkat organisasi rumah sakit seperti 

lingkungan kerja perawat. Menurut Robbins (2015) berpendapat lingkungan 

kerja dalam suatu organisasi mempunyai peranan penting untuk kelancaran 

proses produksi karena lingkungan kerja yang baik tidak hanya dapat 

memuaskan karyawan dalam melakasanakan tugas, tetapi juga berpengaruh 

dalam meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Sosialisasi (2011) Lingkungan 

kerja merupakan salah satu penyebab dari keberhasilan dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan tetapi juga dapat menyebabkan suatu kegagalan dalam 

pelaksanakan suatu pekerjaan. 

Sedangkan beberapa indikator gambaran lingkungan kerja keperawatan 

belum sesuai dengan standar dari Departemen Kesehatan seperti indikator Bed 

Occupancy Rate setiap tahunnya rata-rata dibawah standar (60 – 85%) yaitu 

43,96% 

Salah satu metode dalam menilai kinerja perawat yaitu dengan melihat 

standar asuhan keperawatan. Standar asuhan keperawatan adalah suatu pernyataan 

yang menguraikan kualitas yang diinginkan terkait dengan pelayanan 

keperawatan terhadap pasien yang prosesnya terdiri dari pengkajian, diagnosa, 

intervensi, implementasi dan evaluasi yang berguna terwujudnya kinerja perawat 

yang profesional (Herwyndianata, 2013). 

Kinerja perawat dalam pemberian asuhan keperawatan dapat dipengaruhi 

salah satunya oleh faktor tingkat organisasi rumah sakit seperti lingkungan kerja 

perawat. Menurut Robbins (2015) berpendapat lingkungan kerja dalam suatu 

organisasi mempunyai peranan penting untuk kelancaran proses produksi karena 

lingkungan kerja yang baik tidak hanya dapat memuaskan karyawan dalam 

melakasanakan tugas, tetapi juga berpengaruh dalam meningkatkan kinerja



 

Menurut Susialisasi (2011) Lingkungan kerja merupakan salah satu 

penyebab dari keberhasilan dalam melaksanakan suatu pekerjaan tetapi juga 

dapat menyebabkan suatu kegagalan dalam pelaksanakan suatu pekerjaan. 

Maka dari itu, dihimbau untuk setiap rumah sakit hendaknya memiliki 

standar prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh tipa perawat. Selain itu, perlu 

diadakan pengukuran rtutin mengenai indeks lingkungan kerja keperawatan. 

Jika sebuah rumah sakit memiliki kinerja yang baik, maka akan berdampak pada 

kepuasan pasien. 

Berdasarkan hasil penelusuran artikel yang berjumlah 5 artikel ditemukan 

bahwa pengetahuan perawat tentang gambaran lingkungan kerja keperawatan 

sangat baik. Hal ini ditunjukan melalui hasil uji statistic beberap perawat di 

berbagai rumah sakitt mengenai indeks prosedur pelayanan kesehatan yang diatas 

0.80. hal ini menunjukan bahwa masing masing perawat sudah mematuhi 

prosedur kerjanya.  

Namun ada juga beberapa rumah sakit di negara berkembang masih 

belum mengembangakan dengan maksimal keahlian perawatnya. Diperoleh 

sebanyak 65% perawat tidak melakukan pengkajian secara komprensif pada 

pasien yang datang dari ruang UGD maupun dari ruang poliklink. Selan itu, 

70% perawat tidak melakukan evaluasi keperawatan secara menyeluruh, 

evalausi keperawatan sebagian besar hanya berdasarkan keluhan dari pasien dan 

pemeriksaan terkait kesehatan pasien. 

Berdasarkan penelusuran 5 artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

indeks lingkungan kerja perawat hasilnya maksimal. Perawat sudah bekerja 

sesuai dengan keahliannya dan berdampak baik terhadap kualitas pasien dan 

rumah sakit. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

yang dilakukan oleh Muzzammil (2014) mengatakan kesesuaian lingkungan 

kerja dapat diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Apabila semakin 

baik lingkungan kerja, maka para perawat akan merasa nyaman dengan 

tempatnya bekerja dan pada akhirnya berdampak pada kinerja perawat yang 

semakin membaik dan memberikan hasil kinerja yang maksimal. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Mutu pelayanan rumah sakit ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satunya 

adalah gambaran tentang lingkungan kerja keperawatan. Lingkungan kerja 

keperawatan memiliki beberapa prosedur yang wajib dijalankan. Salah satunya 

adalah mengutamakan kebutuhan dan kenyamanan pasien.  Pengetahuan 

perawat tentang kinerja sangat diperlukan dalam merawat pasien. Kinerja yang 

baik akan memperngaruhi kualitas sebuah rumah sakit. Semakin tinggi indeks 

lingkungan kerja keperawatan yang dicapai, semakin baik juga kualitas rumah 

sakit tersebut.  

 

2. Saran  

1) Bagi Institusi Pendidikan 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan ilmu 

pengetahuan tentang kepemimpinan, manajemen keperawatan mengenai 



 

lingkungan kerja perawat kepada institusi pendidikan untuk melaksanakan 

kegiatan tersebut dan dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya untuk dikaji 

lebih luas dan mendalam. 

2) Bagi Rumah Sakit  

Hasil penelitian ini dapat digunakan rumah sakit untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan dan kepuasan perawat mengenai lingkungan kerja 

keperawatan, dimana dapat mengembangkan materi mengenai lingkungan kerja. 

3) Bagi Perawat 

Bagi petugas kesehatan yang bergerak dibidang penanganan pasien, 

khususnya perawat, diharapkan literature ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam melakukan kerja sebagai perawat. Sehingga kualitas kerja dan indeks 

lingkungan kerja keperawatan dapat dicapai maksimal. 
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