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ABSTRACT 
Nursing care as an integral part of occupational health and safety program, play a role 

on the incidence of work accidents. In the fact, nursing care cannot be implemented 

properly as the standards at companies. The aim of this study was to analyze factors 

which correlate with the role of nurses in handling work accidents. The study used 

observational analytic study with cross sectional approach. Population were nurses at 

companies, as many 40 respondents. Independent variables were age, gender, length of 

work, level of education, and motivation. Dependent variable was nurse’s role. Data 

collected by using questionnaire. Data then analyzed by using Odds Ratio (OR). Result 

showed that age ≥30 years old, women, high education level, high motivation, and good 

knowledge nurses have a good role to prevent work accidents. The dominant factors 

which correlate with nurse’s role was motivation. It can be concluded that companies 

should provide intervention to encourage nurses, to play an active role in promoting and 

preventing work accidents. 
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PENDAHULUAN

 

Dalam perkembangan dunia industri di 

suatu negara, masalah besar yang selalu 

timbul adalah kecelakaan kerja, penyakit 

akibat kerja dan dampak negatif industri 

terhadap lingkungan. Tentu saja akibat-

akibat negatif itu menjadi tanggungan 

khususnya masyarakat di sekitar industri 

dan pemerintah pada umumnya. 

 

Sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, peralatan 

serta cara kerja di setiap organisasi baik 

perusahaan kearah penggunaan peralatan 

maupun cara kerja yang semakin 

canggih. Sumber Daya Manusia sebagai 

salah satu unsur dalam proses produksi 

disamping dituntut untuk senantiasa 

meningkatkan kemampuan diri juga 

diharapkan mewaspadai pemanfaatan 

unsur lainnya berupa peralatan kerja 

yang lebih dianggap canggih dan 

modern. Mekanisme cara-cara kerja 

dengan peralatan yang canggih tidak 

selalu membawa keuntungan dan 

kemudahan bagi pekerja melainkan tidak 

jarang juga membawa musibah, 

kecelakaan, penyakit dan bahkan 

kematian bagi penggunanya. 

 

Pada tahun 2003 diketahui setiap harinya 

terjadi 7 kematian pekerja dari 400 kasus 

kecelakaan kerja (PERSI, 2005). Pada 

triwulan I (Januari - Maret) 2004, angka 

kecelakaan kerja secara nasional 

sebanyak 20.937 kasus sehingga setiap 

hari rata-rata terjadi 349 kasus 

kecelakaan kerja. Dari kasus tersebut 

sebanyak 2.133 tenaga kerja mengalami 

cacat atau lebih 35 orang cacat setiap hari 

(Depnakertrans, 2005). 

 

Dari data-data yang diperoleh diketahui  

bahwa penyebab kecelakaan kerja dapat 
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dibagi menjadi dua golongan, yaitu 

penyebab langsung dan penyebab tidak 

langsung. Penyebab langsung kecelakaan 

kerja adalah perbuatan yang tidak aman 

(unsafe acts) dan kondisi yang tidak 

aman (unsafe conditions). Perbuatan 

yang tidak aman adalah segala tindakan 

manusia yang dapat memungkinkan 

terjadinya kecelakaan pada dirinya 

sendiri maupun pada diri orang lain, 

sedangkan kondisi yang tidak aman 

adalah suatu kondisi lingkungan kerja 

yang dapat memungkinkan terjadinya 

kecelakaan. Sedangkan penyebab tidak 

langsung adalah kurang berperannya 

manajemen keselamatan kerja termasuk 

didalamnya perawat dan kondisi pekerja. 

 

Perusahaan adalah tempat bertemunya 

dua pihak yang berkepentingan. Di satu 

pihak owner mengusahakan keuntungan 

dan efisiensi sebesar mungkin, di lain 

pihak tenaga kerja memperjuangkan 

kesejahteraan termasuk kesehatan dan 

keluarga mereka. Di Indonesia, 

pemerintah membantu kelompok kedua 

dengan memberlakukan peraturan dan 

perundangan. Undang-undang yang 

memberikan perlindungan terhadap 

tenaga kerja  adalah Undang-undang 

No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja dan Permenaker No. Per. 

03/Men/1982 tentang Pelayanan 

Kesehatan Kerja. 

 

Pelayanan Kesehatan Kerja umumnya 

dilakukan oleh dokter dan/atau perawat. 

Perawat yang bekerja di perusahaan 

merupakan perawat kesehatan 

masyarakat yang bekerja dalam 

komunitas pekerja dan 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

yang berhubungan dengan tempat kerja 

dan berfokus pada keselamatan kerja, 

serta menggunakan prinsip-prinsip 

pencegahan dan pengendalian efek yang 

merugikan selama interaksi pekerja 

dengan tempat kerja.  

 

Apabila diamati dari kemampuan 

perawat dalam menjalankan peran dan 

fungsinya dirasakan masih rendah. 

Berdasarkan laporan Komite 

Keperawatan pada tahun 2007, 

penampilan kerja perawat di perusahaan-

perusahaan Kawasan Industri Driyorejo 

adalah cukup rendah yaitu 60,3% dari 

target 75%. Hal tersebut bisa dilihat dari 

hasil kinerja perawat dalam bentuk 

dokumentasi asuhan keperawatan selama 

periode 3 bulan terakhir (Januari – maret 

2010) yang menunjukkan bahwa dari 126 

pasien yang menjalani perawatan 

ternyata hanya 42% rekam medik asuhan 

keperawatan yang terisi dengan lengkap. 

Selain itu adanya keluhan pasien 

mengenai sikap perawat yang kurang 

komunikatif, kurang ramah menunjukkan 

buruknya kinerja perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan kepada 

pasien. 

 

Perawat merupakan salah satu sumber 

daya manusia terpenting dalam 

manajemen keselamatan kerja karena 

merupakan profesi yang memberikan 

pelayanan yang konstan dan terus 

menerus 24 jam kepada pekerja setiap 

hari. Oleh karena itu pelayanan 

keperawatan sebagai bagian integral dari 

pelayanan kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3) jelas mempunyai kontribusi 

yang sangat menentukan tinggi 

rendahnya angka kejadian kecelakaan 

kerja. Sehingga setiap upaya untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) harus juga 

disertai upaya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan keperawatan melalui 

pengoptimalan peran perawat dalam 

pencegahan dan penanganan kecelakaan 

kerja. Berdasarkan fenomena di atas, 

perlu dilakukan analisis faktor yang 

berhubungan dengan peran perawat 

dalam penanganan kecelakaan kerja di 

beberapa perusahaan di Kabupaten 

Gresik. 

 

BAHAN DAN METODE 

 

Penelitian berdesain observasional 

analitis dengan pendekatan cross 

sectional. Penelitian dilakukan terhadap 

seluruh  perawat di beberapa perusahaan 

di Kabupaten Gresik dengan jumlah 

sampel sama dengan jumlah populasi, 
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yaitu keseluruhan perawat sebanyak 40  

responden. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, 

lama kerja, tingkat pendidikan, motivasi 

kerja, dan pengetahuan perawat. 

Sementara, variabel dependennya adalah 

peran perawat dalam kesehatan dan 

keselamatan kerja di perusahaan. Data 

dikumpulkan dengan kuesioner. 

Hubungan antara variabel independen 

dan dependen diuji dengan Odds Ratio 

(OR) tabel kontigensi 2x2  dengan 

tingkat kepercayaan 95 % (α=0,05). 

 

HASIL 
 

Tabel 1 Hubungan usia dengan peran perawat dalam penanganan kecelakaan kerja 

Usia   Peran Total OR 

(95% CI) 

p 

Kurang Baik Baik 

n % n % n % 4.844 

(1.985 – 11.822) 

 

0.001 

< 30 tahun 

≥ 30 tahun 

Total 

15 

3 

18 

55.6% 

23.1% 

45% 

12 

10 

22 

44.4% 

76.9% 

55% 

27 

13 

40 

100% 

100% 

100% 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan 

bahwa dari perawat yang berusia  <30 

tahun, sebagian besar mempunyai peran 

kurang baik (55.6%). Sedangkan dari 

perawat yang berusia ≥ 30 tahun, 

sebagian besar dengan peran baik 

(76.9%). Hasil uji statistik diperoleh nilai 

p=0,001 serta nilai Odds Ratio (OR) 

sebesar 4.844 (95% CI = 1.985 – 11.822).  

Dengan nilai p < (α = 0,05), maka 

hipotesis penelitian diterima, yang 

artinya ada hubungan yang bermakna 

antara usia dengan peran perawat dalam 

penanganan kecelakaan kerja di beberapa 

perusahaan di kabupaten Gresik. Nilai 

Odds Ratio(OR) sebesar 4.844 

menunjukkan bahwa perawat yang 

berusia ≥ 30 tahun mempunyai peluang 

berperan lebih baik 4.844 kali lebih besar 

dibandingkan perawat yang berusia < 30 

tahun. 

 

Tabel 2 Hubungan jenis kelamin dengan peran perawat dalam penanganan kecelakaan  

 kerja  

Jenis  

Kelamin 

Peran Total OR 

(95% CI) 

p  

Kurang Baik Baik 

n % n % n % 2.730 

(1.298 – 5.741) 

 

0.013 

Laki-Laki 

Perempuan 

Total 

11 

7 

18 

58% 

33.3% 

45% 

8 

14 

22 

42% 

66.7% 

55% 

19 

21 

40 

100% 

100% 

100% 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan 

bahwa dari perawat yang berjenis 

kelamin laki-laki, sebagian besar 

mempunyai peran kurang baik (58%). 

Sedangkan dari perawat yang berjenis 

kelamin perempuan, sebagian besar 

dengan peran yang baik (66,7%). Hasil 

uji statistik diperoleh nilai p = 0.013 

serta nilai Odds Ratio (OR) sebesar 2.730 

(95% CI = 1.298– 5.741).  Dengan nilai p 

< (α = 0,05), maka hipotesis penelitian 

diterima, yang artinya ada hubungan 

yang bermakna antara jenis kelamin 

dengan peran perawat dalam penanganan 

kecelakaan kerja di beberapa perusahaan 

di kabupaten Gresik. Nilai Odds Ratio 

(OR) sebesar 2.730 menunjukkan bahwa 

perawat perempuan mempunyai peluang 

berperan lebih baik 2.730 kali lebih besar 

dibandingkan perawat laki-laki. 
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Tabel 3 Hubungan lama kerja dengan peran perawat dalam penanganan kecelakaan kerja  

Lama  

Kerja 

Peran Total p 

Kurang Baik Baik 

n % n % n % 0.062 

< 5 tahun 

≥ 5 tahun 

Total 

12 

6 

18 

52.2% 

35.3% 

45% 

11 

11 

22 

47.8% 

64.7% 

55% 

23 

17 

40 

100% 

100% 

100% 

 

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan 

bahwa dari perawat dengan lama kerja < 

5 tahun, sebagian besar berperan kurang 

baik (52,2%). Sedangkan dari perawat 

dengan lama kerja ≥ 5 tahun, sebagian 

besar berperan baik (64.7%). Hasil uji 

statistik diperoleh nilai p = 0,062.  

Dengan nilai p > (  = 0,05), maka 

hipotesis penelitian tidak diterima, yang 

artinya adalah tidak ada hubungan yang 

bermakna antara lama kerja dengan peran 

perawat dalam penanganan kecelakaan 

kerja di beberapa perusahaan di 

kabupaten Gresik. 

 

 

Tabel 4 Hubungan tingkat pendidikan dengan peran perawat dalam penanganan  

  kecelakaan kerja 

Tingkat 

Pendidikan 

Kinerja Total OR 

(95% CI) 

P  

value Kurang Baik Baik 

n % n % n % 3.069 

(1.410 - 6.683) 

 

0.007 

Rendah  

Tinggi 

Total 

9 

9 

18 

64.3% 

34.6% 

45% 

5 

17 

22 

35.7% 

65.4% 

55% 

14 

26 

40 

100% 

100% 

100% 

 

Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan 

bahwa dari perawat dengan tingkat 

pendidikan keperawatan yang rendah, 

sebagian besar mempunyai peran kurang 

baik (61.9%). Sedangkan dari perawat 

dengan tingkat pendidikan keperawatan 

yang tinggi, sebagian besar dengan peran 

yang baik (65.4%). Hasil uji statistik 

diperoleh nilai p = 0.007 serta nilai Odds 

Ratio (OR) sebesar 3.069 (95% CI = 

1.410 – 6.683).  Dengan nilai p < (α = 

0,05), maka hipotesis penelitian diterima, 

yang artinya ada hubungan yang 

bermakna antara tingkat pendidikan 

dengan peran perawat dalam penanganan 

kecelakaan kerja di beberapa perusahaan 

di kabupaten Gresik. Nilai Odds Ratio 

(OR) sebesar 3.069 menunjukkan bahwa 

perawat dengan tingkat pendidikan tinggi 

(S1 Keperawatan) mempunyai peluang 

berperan lebih baik 3.069 kali lebih besar 

dibandingkan perawat dengan tingkat 

pendidikan rendah (D.III dan D. IV 

Keperawatan).

 

Tabel 5 Hubungan motivasi kerja dengan peran perawat dalam penanganan kecelakaan  

 kerja 
Motivasi Kerja Kinerja Total OR 

(95% CI) 

P  

value Kurang Baik Baik 

n % n % n % 6.736 

(1.458 – 31.128) 

 

0.014 

Kurang  

Cukup 

Total 

17 

1 

18 

48.6% 

20% 

45% 

18 

4 

22 

51.4% 

80% 

55% 

35 

5 

40 

100% 

100% 

100% 

 

Berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan 

bahwa dari perawat yang menyatakan 

kurang terhadap faktor motivasi berperan 

kurang baik (48.6%).  Sedangkan dari 

perawat yang menyatakan cukup, 

sebagian besar berperan baik (80%). 

Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 

0.014 serta nilai Odds Ratio (OR) sebesar 
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6.736 (95% CI = 1.458 – 31.128).  

Dengan nilai p < (α = 0,05), maka 

hipotesis penelitian diterima, yang 

artinya ada hubungan yang bermakna 

antara motivasi kerja dengan peran 

perawat dalam penanganan kecelakaan 

kerja di beberapa perusahaan di 

kabupaten Gresik. Nilai Odds Ratio (OR) 

sebesar 6.736 menunjukkan bahwa 

perawat yang merasa cukup mempunyai 

peluang berperan lebih baik 6.736 kali 

lebih besar dibandingkan perawat yang 

kurang.

 

Tabel 6 Hubungan pengetahuan dengan peran perawat dalam penanganan kecelakaan  

 kerja 
Pengetahuan Kinerja Total OR 

(95% CI) 

P  

value Kurang Baik Baik 

n % n % n % 3.206 

(1.512 – 6.797) 

 

0.004 

Kurang 

Cukup 

Total 

11 

7 

18 

57.9% 

33.3% 

45% 

8 

14 

22 

42.1% 

66.7% 

55% 

19 

21 

40 

100% 

100% 

100% 

 

Berdasarkan tabel 6 dapat dijelaskan 

bahwa dari perawat yang kurang 

terhadap faktor pengetahuan, sebagaian 

besar berperan kurang baik (57,9%). 

Sedangkan dari perawat yang cukup, 

sebagian besar bereperan baik (66,7%). 

Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 

0.004 serta nilai Odds Ratio (OR) sebesar 

3.026 (95% CI = 1.512 – 6.797).  Dengan 

nilai p < (α = 0,05), maka hipotesis 

penelitian diterima, yang artinya adalah 

ada hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan dengan peran perawat 

dalam penanganan kecelakaan kerja di 

beberapa perusahaan di kabupaten 

Gresik. Nilai Odds Ratio (OR) sebesar 

3.026 menunjukkan bahwa perawat yang 

cukup pengetahuan mempunyai peluang 

berperan lebih baik 3.026 kali lebih besar 

dibandingkan perawat yang kurang. 

 

PEMBAHASAN 
 

Secara statistik hasil penelitian ini 

menyatakan ada hubungan yang 

bermakna antara usia dengan peran 

perawat dalam penanganan kecelakaan 

kerja di beberapa perusahaan di 

kabupaten Gresik. Perawat yang berusia 

< 30 tahun, sebagian besar mempunyai 

peran kurang baik (55.6%). Sedangkan 

dari perawat yang berusia ≥ 30 tahun, 

sebagian besar dengan peran yang baik 

(76.9%).  Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa perawat yang 

berusia ≥ 30 tahun cenderung 

mempunyai peluang berperan baik 

dibandingkan perawat yang berusia < 30 

tahun. 

 

Kertonegoro (2001) dalam Kristianto 

(2007) menyebutkan, usia mempunyai 

pengaruh terhadap turnover atau umpan 

balik, absensi, produktivitas, dan 

kepuasan kerja. Semakin tinggi usia 

perawat, semakin kecil kemungkinan 

untuk berhenti kerja, karena makin 

terbatas alternatif kesempatan kerja. 

Semakin tinggi usia perawat maka 

semakin rendah tingkat absensi yang 

dapat dihadiri, tetapi makin tinggi 

absensi yang tidak dapat dihadiri, 

misalnya karena sakit. Hubungan antara 

usia dan produktivitas tidak konklusif, 

karena meskipun usia tinggi bisa 

berdampak negatif terhadap 

keterampilan, tetapi dapat diimbangi 

secara positif karena pengalaman. 

 

Jadi dapat dikatakan bahwa semakin 

lanjut usia perawaat, peran, kinerja dan 

tingkat kepuasan kerjanya pun biasanya 

semakin tinggi.  Berbagai alasan yang 

sering dikemukakan menjelaskan 

fenomena ini, antara lain adalah adanya 

sikap yang dewasa dan matang mengenai 

tujuan hidup, harapan, keinginan, dan 

cita-cita bagi perawat yang lebih tua. 

Sebaliknya, para perawat yang lebih 

muda usianya, kepuasan kerja cenderung  

lebih kecil, karena berbagai pengharapan 

yang lebih tinggi, kurang penyesuaian 
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dan penyebab-penyebab lainnya serta 

pengalaman yang relatif lebih rendah.   

 

Secara statistik hasil penelitian ini 

menyatakan ada hubungan yang 

bermakna (signifikan) antara jenis 

kelamin dengan peran perawat dalam 

penanganan kecelakaan kerja di beberapa 

perusahaan di kabupaten Gresik. Dimana 

dari perawat yang berjenis kelamin laki-

laki, sebagian besar mempunyai peran 

kurang baik (58%). Sedangkan dari 

perawat yang berjenis kelamin 

perempuan, sebagian besar dengan peran 

yang baik (66.7%). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa perawat perempuan 

mempunyai peluang berperan lebih baik 

2.730 kali lebih besar dibandingkan 

perawat laki-laki. 

 

Menurut Koderi (1995), terdapat 

perbedaan peran dan kinerja antara jenis 

kelamin laki-laki dan perempuan.  

Berdasarkan psikologi keadaan 

perbedaan karakter laki-laki dan wanita 

antara lain : 1). pada umumnya 

perempuan hampir-hampir tidak 

mempunyai interest yang menyeluruh 

pada soal-soal teoritis seperti pada kaum 

laki-laki; 2). Aktivitas perempuan 

umumnya lebih suka menyibukkan diri 

dengan berbagai macam pekerjaan 

ringan; 3). Perempuan biasanya tidak 

bersifat agresif, suka memelihara dan 

mempertahankan sifat kelembutan, 

keibuan tanpa mementingkan diri sendiri 

dan tidak mengharapkan balas jasa. 

 

Jadi dapat dikatakan bahwa perbedaan 

tersebut, menyebabkan perempuan lebih 

cepat puas dibandingkan dengan laki-

laki. Selain itu laki-laki mempunyai 

beban tanggungan lebih besar 

dibandingkan dengan perempuan, 

sehingga ia akan menuntut kondisi kerja 

yang lebih baik agar ia merasa 

terpuaskan, seperti upah/gaji yang 

memadai, dan sebagainya. 

 

Secara statistik hasil penelitian ini 

menyatakan ada hubungan yang 

bermakna antara tingkat pendidikan 

dengan peran perawat dalam penanganan 

kecelakaan kerja di beberapa perusahaan 

di kabupaten Gresik. Dimana dari 

perawat dengan tingkat pendidikan 

keperawatan yang rendah, sebagian besar 

mempunyai peran kurang baik (64.3%). 

Sedangkan dari perawat dengan tingkat 

pendidikan keperawatan yang tinggi, 

sebagian besar dengan peran yang baik 

(65.4%).  Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa perawat dengan 

tingkat pendidikan tinggi (S1 

Keperawatan) mempunyai peluang 

berperan baik lebih besar dibandingkan 

perawat dengan tingkat pendidikan 

rendah (D.III dan D. IV Keperawatan). 

 

Pendidikan merupakan karakteristik 

individu yang menjadi sumber status 

yang penting dalam organisasi kerja. 

Pendidikan yang diikuti jenjang 

kepangkatan adalah imbang dari status 

yang tinggi. Semakin tinggi pendidikan 

yang dicapai, besar keinginan untuk 

memanfaatkan kemampuan dan 

keterampilannya dalam mencapai 

kedudukan yang lebih tinggi dalam 

organisasi (Siagian, 2002). 

 

Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seorang perawat, akan semakin tinggi 

pula tuntutannya atas pekerjaannya 

sehingga mempengaruhi kepuasan 

kerjanya. Dengan perkataan lain, dengan 

tingkat pendidikan yang tinggi, akan 

berpengaruh terhadap jenjang 

kepangkatan seorang perawat, dan 

berdampak pada kepuasan kerja yang 

tinggi, sebab dengan ditunjang oleh 

jenjang kepangkatan dan upah yang 

memadai, maka seorang perawat akan 

lebih mudah memenuhi kebutuhannya.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mayoritas perawat menyatakan kurang 

terhadap faktor motivasi kerja yaitu 

sebanyak 87,5%.   Secara statistik 

penelitian ini menyatakan ada hubungan 

yang bermakna antara motivasi kerja 

dengan peran perawat dalam penanganan 

kecelakaan kerja di beberapa perusahaan 

di kabupaten Gresik.. Dimana dari 

perawat yang merasa kurang terhadap 

faktor motivasi kerja, yang berkinerja 
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kurang baik (48.6%). Sedangkan perawat 

yang merasa cukup, sebagian besar 

berkinerja baik (80%). Hasil penelitian 

ini juga menunjukkan bahwa perawat 

yang merasa cukup mempunyai peluang 

berperan baik lebih besar dibandingkan 

perawat yang kurang. 

 

Menurut Gibson (1997), pemberian 

penghargaan baik berupa hadiah yang 

bermanfaat ataupun dalam bentuk 

sertifikat akan dapat merangsang pekerja 

untuk dapat bekerja dengan lebih baik, 

sebab dengan memberikan penghargaan 

merupakan salah satu bentuk adanya 

pengakuan dari organisasi kerja terhadap 

pekerja, dan ini dapat menimbulkan 

adanya kepuasan dalam bekerja. 

Sementara Robbins (2003) menyatakan 

bahwa kesempatan berkembang dalam 

bentuk promosi bagi pekerja, 

dihubungkan secara negatif dengan 

tingkat keluar masuknya karyawan dan 

kepuasan kerja. 

 

Perawat yang merasakan adanya 

kesulitan bagi mereka untuk berkembang 

dan adanya promosi pekerjaan secara 

otomatis akan menurunkan tingkat 

kepuasan kerjanya, sebaliknya perawat 

yang merasakan kemudahan dan adanya 

kesempatan yang terbuka bagi mereka 

untuk mengembangkan diri dalam 

bekerja, akan dapat meningkatkan 

kepuasan dan kinerja mereka. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar perawat cukup  terhadap 

faktor pengetahuan (51.7%). Sedangkan 

yang kurang sebanyak (48.3%). Secara 

statistik penelitian ini menyatakan ada 

hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan dengan peran perawat 

dalam penanganan kecelakaan kerja di 

beberapa perusahaan di kabupaten 

Gresik. Dimana dari perawat yang 

kurang terhadap faktor pengetahuan, 

sebagian besar berkinerja kurang baik 

(57.9%). Sedangkan dari perawat yang 

cukup, sebagian besar berperan dengan 

baik (66.7%). Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa perawat yang cukup 

pengetahuan mempunyai peluang 

berperan baik lebih besar dibandingkan 

perawat yang kurang. 

 

Peters (1990) dalam Ilyas (2002), yang 

menyatakan keterampilan yang terdiri 

dari pengetahuan, kemampuan, 

kecakapan teknis, kecakapan 

interpersonal akan mempengaruhi peran 

seseorang. 

 

Perawat dalam bertindak harus memiliki 

pengetahuan yang cukup, sehingga dapat 

mempertimbangkan segala sesuatunya 

dan mengambil keputusan yang tepat. 

Hal ini didukung oleh Piaget yang 

menyatakan bahwa pengetahuan manusia 

pada dasarnya aktif dan pengetahuan 

merupakan suatu konstruksi (bentukan) 

dari kegiatan atau tindakan seseorang. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa 

mengetahui sesuatu berarti bertindak atas 

sesuatu itu. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Perawat yang berusia ≥ 30 tahun, 

berjenis kelamin perempuan, tingkat 

pendidikan tinggi, motivasi kerja tinggi, 

dan memiliki pengetahuan yang baik 

cenderung mempunyai peran yang lebih 

baik dalam penanganan kecelakaan kerja. 

Variabel motivasi kerja secara umum 

merupakan variabel yang paling dominan 

berhubungan dengan peran perawat. 

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan 

perawat K3 dapat meningkatkan 

kompetensinya dengan mengikuti 

pendidikan dan pelatihan. Selain itu, 

pimpinan mulai dari Direktur, manajer 

sampai dengan Kepala Instalasi/Kepala 

Ruangan/Kepala Unit diharapkan 

menciptakan hubungan kerja yang baik 

dengan bawahannya sehingga perawat 

terus memiliki motivasi tinggi dalam 

bekerja. 
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