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ABSTRAK 

Latar belakang : Dokumentasi asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian, 

perencanaan, diagnosa keperawatan, perencanaan dan evaluasi yang didasari 

pengetahuan yang terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan ( 

pendidikan, pengalaman, pelatihan, sosial ekonomi, lingkungan dan usia ). 

Tujuan :Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan perawat tentang dokumentasi asuhan keperawatan di RS 

Royal Taruma Jakarta 2014 

Metode : Metode  ini menggunakan penelitian deskriptif analisis. Analisis univariat 

menggunakan uji frekwensi. Analisa bivariat menggunakan uji Chi square. Populasi 

penelitian merupakan perawat yang bertugas diruang rawat inap rumah sakit Royal 

Taruma Jakarta, sample berjumlah 40 orang perawat yang terlibat langsung mengisi 

dokumentasi asuhan keperawatan. 

Hasil : Analisa Univariat sebagian besar responden berpendidikan D3 Kep ( 65 %), 

pengalaman kerja yang masih kurang ( 60 % ), belum mengikuti pelatihan ( 23 % ), 

sebagian besar berusia ≤ 40 tahun ( 55 % ), sosial ekonomi yang menyatakan cukup 

((35 %). Analisa bivariat dengan menggunakan chi square didapatkan ada hubungan 

bermakna antara faktor-faktor pengetahuan tentang pendidikan yang kurang 69,2 %, 

responden yang belum berpengalaman 75 %, Sosial ekonomi/penghasilan yang 

kurang 81 %, belum mengikuti pelatihan 73,9 %,  lingkungan yang nyaman 72 % 

dan usia ≤ 40 tahun 68,2% dengan pengetahuan tentang dokumentasi askep 

mendapatkan hasil bermakna ( p=0,011 ).  

Kesimpulan : Ada hubungan faktor-faktor pendidikan, pengalaman, social ekonomi, 

pelatihan, lingkungan dan usia dengan pengetahuan perawat tentang dokumentasi 

asuhan keperawatan.  

Saran : Perawat dapat meningkatkan pengetahuan dengan mengikuti pendidikan dan 

pelatihan untuk dapat meningkatkan pengetahuan tentang dokumentasi askep yang 

lebih baik lagi. 

Management rumah sakit memberi kesempatan perawat untuk mengikuti pendidikan 

dan pelatihan dan untuk meningkatkan pengetahuan perawat. 
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