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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Perawat 

a. Definisi Perawat 

Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan 

pendidikan formal keperawatan yang mempunyai wewenang untuk 

melaksanakan peran dan fungsinya (Sumijatun, 2010). Secara 

sederhana, perawat adalah orang yang mengasuh dan merawat 

orang lain yang mengalami masalah kesehatan. Namun pada 

perkembangannya, definisi perawat semakin meluas. Kini, 

pengertian perawat merujuk pada posisinya sebagai bagian dari 

tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat 

secara profesional. Perawat merupakan tenaga profesional 

mempunyai kemampuan, tanggung jawab, dan kewenangan dalam 

melaksanakan dan/atau memberikan perawatan kepada pasien yang 

mengalami masalah kesehatan (Rifiani dan Sulihandari, 2013). 

b. Fungsi Perawat 

Fungsi utama perawat adalah membantu pasien/klien baik 

dalam kondisi sakit maupun sehat, untuk meningkatkan derajat 

kesehatan melalui layanan keperawatan. Dalam menjalankan 
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perannya, perawat akan melaksanakan berbagai fungsi yaitu: 

fungsi independen, fungsi dependen, dan fungsi interdependen.  

1) Fungsi Independen 

Fungsi independen merupakan fungsi mandiri dan tidak 

tergantung pada orang lain, dimana perawat dalam 

menjalankan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan 

keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar manusia. 

2) Fungsi Dependen 

Fungsi dependen merupakan fungsi perawat dalam 

melaksanakan kegiatannya atas pesan atau instruksi dari 

perawat lain.  

3) Fungsi Interdependen  

Fungsi interdependen merupakan fungsi yang dilakukan dalam 

kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim 

satu dengan lain (Rifiani dan Sulihandari, 2013). 

c. Peran Perawat 

Dalam melaksanakan keperawatan, menurut Hidayat (2012)  

perawat mempunyai peran dan fungsi sebagai perawat sebagai 

berikut: 

1) Pemberian perawatan (Care Giver) 

Peran utama perawat adalah memberikan pelayanan 

keperawatan, sebagai perawat, pemberian pelayanan 
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keperawatan dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan 

asah, asih dan asuh. Contoh pemberian asuhan keperawatan 

meliputi tindakan yang  membantu klien secara fisik maupun 

psikologis sambil tetap memelihara martabat klien. Tindakan 

keperawatan yang dibutuhkan dapat berupa asuhan total, 

asuhan parsial bagi pasien dengan tingkat ketergantungan 

sebagian dan perawatan suportif-edukatif untuk membantu 

klien mencapai kemungkinan tingkat kesehatan dan 

kesejahteraan tertinggi. Perencanaan keperawatan yang efektif 

pada pasien yang dirawat haruslah berdasarkan pada 

identifikasi kebutuhan pasien dan keluarga. 

2) Sebagai advokat keluarga 

Selain melakukan tugas utama dalam merawat, perawat juga 

mampu sebagai advokat keluarga sebagai pembela keluarga 

dalam beberapa hal seperti dalam menentukan haknya sebagai 

klien. Dalam peran ini, perawat dapat mewakili kebutuhan dan 

harapan klien kepada profesional kesehatan lain, seperti 

menyampaikan keinginan klien mengenai informasi tentang 

penyakitnya yang diketahui oleh dokter. Perawat juga 

membantu klien mendapatkan hak-haknya dan membantu 

pasien menyampaikan keinginan. 
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3) Pencegahan penyakit 

Upaya pencegahan merupakan bagian dari bentuk pelayanan 

keperawatan sehingga setiap dalam melakukan asuhan 

keperawatan harus selalu mengutamakan tindakan pencegahan 

terhadap timbulnya masalah baru sebagai dampak dari penyakit 

atau masalah yang diderita. Salah satu contoh yang paling 

signifikan yaitu keamanan, karena setiap kelompok usia 

beresiko mengalami tipe cedera tertentu, penyuluhan preventif 

dapat membantu pencegahan banyak cedera, sehingga secara 

bermakna menurunkan tingkat kecacatan permanen dan 

mortalitas akibat cidera pada pasien (Wong, 2009). 

4) Pendidik  

Dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien, perawat 

harus mampu berperan sebagai pendidik, sebab beberapa pesan 

dan cara mengubah perilaku pada pasien atau keluarga harus 

selalu dilakukan dengan pendidikan kesehatan khususnya 

dalam keperawatan. Melalui pendidikan ini diupayakan pasien 

tidak lagi mengalami gangguan yang sama dan dapat 

mengubah perilaku yang tidak sehat. Contoh dari peran 

perawat sebagai pendidik yaitu keseluruhan tujuan penyuluhan 

pasien dan keluarga adalah untuk meminimalkan stres pasien 

dan keluarga, mengajarkan mereka tentang terapi dan asuhan 

keperawatan di rumah sakit, dan memastikan keluarga dapat 
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memberikan asuhan yang sesuai di rumah saat pulang (Kyle & 

Carman, 2015). 

5) Konseling 

Konseling merupakan upaya perawat dalam melaksanakan 

perannya dengan memberikan waktu untuk berkonsultasi 

terhadap masalah yang dialami oleh pasien maupun keluarga, 

berbagai masalah tersebut diharapkan mampu diatasi dengan 

cepat dan diharapkan pula tidak terjadi kesenjangan antara 

perawat, keluarga maupun pasien itu sendiri. Konseling 

melibatkan pemberian dukungan emosi, intelektual dan 

psikologis. Dalam hal ini perawat memberikan konsultasi 

terutama kepada individu sehat dengan kesulitan penyesuaian 

diri yang normal dan fokus dalam membuat individu tersebut 

untuk mengembangkan sikap, perasaan dan perilaku baru 

dengan cara mendorong klien untuk mencari perilaku alternatif, 

mengenai pilihan-pilihan yang tersedia dan mengembangkan 

rasa pengendalian diri. 

6) Kolaborasi 

Kolaborasi merupakan tindakan kerja sama dalam menentukan 

tindakan yang akan dilaksanakan oleh perawat dengan tim 

kesehatan lain. Pelayanan keperawatan pasien tidak 

dilaksanakan secara mandiri oleh tim perawat tetapi harus 

melibatkan tim kesehatan lain seperti dokter, ahli gizi, psikolog 
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dan lain-lain, mengingat pasien merupakan individu yang 

kompleks atau yang membutuhkan perhatian dalam 

perkembangan (Hidayat, 2012). 

7) Pengambilan keputusan etik 

Dalam mengambil keputusan, perawat mempunyai peran yang 

sangat penting sebab perawat selalu berhubungan dengan 

pasien kurang lebih 24 jam selalu disamping pasien, maka 

peran perawatan sebagai pengambil keputusan etik dapat 

dilakukan oleh perawat, seperti akan melakukan tindakan 

pelayanan keperawatan (Wong, 2009). 

8) Peneliti 

Peran perawat ini sangat penting yang harus dimiliki oleh 

semua perawat pasien. Sebagai peneliti perawat harus 

melakukan kajian-kajian keperawatan pasien, yang dapat 

dikembangkan untuk perkembangan teknologi keperawatan. 

Peran perawat sebagai peneliti dapat dilakukan dalam 

meningkatkan mutu pelayanan keperawatan pasien (Hidayat, 

2012).  

Menurut Puspitasari (2014) peran perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif sebagai 

upaya memberikan kenyamanan dan kepuasan pada pasien, 

meliputi: 
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1) Caring, merupakan suatu sikap rasa peduli, hormat, 

menghargai orang lain, artinya memberi perhatian dan 

mempelajari kesukaan-kesukaan seseorang dan bagaimana 

seseorang berpikir dan bertindak. 

2) Sharing artinya perawat senantiasa berbagi pengalaman dan 

ilmu  atau berdiskusi dengan pasiennya. 

3) Laughing, artinya senyum menjadi modal utama bagi seorang 

perawat untuk meningkatkan rasa nyaman pasien. 

4) Crying artinya perawat dapat menerima respon emosional baik 

dari pasien maupun perawat lain sebagai suatu hal yang biasa 

disaat senang ataupun duka. 

5) Touching artinya sentuhan yang bersifat fisik maupun 

psikologis merupakan komunikasi simpatis yang memiliki 

makna. 

6) Helping artinya perawat siap membantu dengan asuhan 

keperawatannya. 

7) Believing in others artinya perawat meyakini bahwa orang lain 

memiliki hasrat dan kemampuan untuk selalu meningkatkan 

derajat kesehatannya. 

8) Learning artinya perawat selalu belajar dan mengembangkan 

diri dan keterampilannya. 
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9) Respecting artinya memperlihatkan rasa hormat dan 

penghargaan terhadap orang lain dengan menjaga kerahasiaan 

pasien kepada yang tidak berhak mengetahuinya. 

10) Listening artinya mau mendengar keluhan pasiennya. 

11) Feeling artinya perawat dapat menerima, merasakan, dan 

memahami perasaan duka, senang, frustasi dan rasa puas 

pasien. 

2. Kepatuhan Perawat  

a. Pengertian Kepatuhan Perawat 

Patuh adalah sikap positif individu yang ditunjukkan 

dengan adanya perubahan secara berarti sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan. Ketidakpatuhan adalah suatu kondisi pada perawat 

yang sebenarnya mau melakukannya, akan tetapi ada faktor faktor 

yang menghalangi ketaatan untuk melakukan tindakan. Kepatuhan 

perawat adalah perilaku perawat terhadap suatu tindakan, prosedur 

atau peraturan yang harus dilakukan atau ditaati (Notoatmodjo, 

2007).  

Kepatuhan perawat profesional adalah sejauh mana 

perilaku seorang perawat sesuai dengan ketentuan yang telah 

diberikan pimpinan perawat ataupun pihak rumah sakit (Niven, 

2002). Kepatuhan adalah suatu perilaku manusia yang taat 

terhadap aturan, perintah, prosedur dan disiplin. Kepatuhan 

perawat adalah perilaku perawat sebagai seorang yang profesional 
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terhadap suatu anjuran, prosedur atau peraturan yang harus 

dilakukan atau ditaati (Ega dan Rosyidah, 2011). Kepatuhan dapat 

disimpulkan yaitu suatu perilaku seseorang yang taat terhadap 

peraturan yang telah ditentukan dalam suatu prosedur. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan 

adalah sejauh mana perilaku seseorang (anggota profesi) untuk 

melakukan sesuai standar yang ditetapkan. 

3. Pengetahuan 

a. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan informasi yang ditemui dan 

diperoleh oleh manusia melalui pengamatan akal untuk mengenali 

suatu benda atau kejadian yang belum pernah dilihat atau dirasakan 

sebelumnya. Seringkali pengetahuan dijadikan sebagai acuhan 

untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Notoatmodjo 

(2010) menjelaskan bahwa pengetahuan adalah hasil penginderaan 

manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera 

yang dimiliki (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). 

Pengetahuan menurut Reber & Emile (2010) dalam makna 

kolektifnya, pengetahuan adalah kumpulan informasi yang dimiliki 

oleh seseorang atau kelompok, atau budaya tertentu. Sedangkan 

secara umum pengetahuan menurut Reber & Emile (2010) adalah 

komponen-komponen mental yang dihasilkan dari semua proses 

apapun, entah lahir dari bawaan atau dicapai lewat pengalaman. 
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Berdasarkan beberapa definisi tentang pengetahuan dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan adalah kumpulan informasi yang 

didapat dari pengalaman atau sejak lahir yang menjadikan 

seseorang itu tahu akan sesuatu. Proses tahu tersebut diperoleh dari 

proses kenal, sadar, insaf, mengerti dan pandai. 

b. Aspek-aspek Pengetahuan 

Menurut Azwar (2010) aspek dari pengetahuan adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengetahui (know) 

Tahu diartikan sebagai pengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat 

ini adalah mengingat kembali (re-call) terhadap rangsangan 

yang telah diterima. Oleh sebab itu “tahu” ini adalah 

merupakan tingkatan yang paling rendah. 

2) Memahami (comperhension) 

Memahami diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang 

telah paham terhadap objek atau materi harus dapat 

menjelaskan, menyebutkan, menyimpulkan, meramalkan 

terhadap objek yang akan dipelajari. 
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3) Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi misalnya yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi 

riil (sebenarnya). 

4) Analisis (analysis) 

Meliputi pemilihan informasi menjadi bagian-bagian atau 

meneliti dan mencoba memahami struktur informasi. 

5) Sintesis (syntesis) 

Menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungi bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang 

baru dengan kata lain sintesis itu adalah suatu kemampuan 

untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang 

ada. 

6) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

penilaian terhadap suatu materi objek. Pengetahuan dapat 

dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan 

tentang isi materi yang ingin di ukur dari suatu objek penelitian 

atau responden. 

4. Standar Operasional Prosedur Pemberian Nutrisi Melalui NGT 

(Nasogastric tube)  

Pengertian SOP Pemberian Nutrisi Melalui NGT ( Nasogastric 

tube) 
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Pemberian makanan / nutrisi yang dibutuhkan pasien melalui 

selang (tube). 

a. Tujuan  

1) Memenuhi kebutuhan nutrisi klien 

b. Indikasi 

1) Pada klien yang tidak dapat menelani makan melalui mulut 

2) Klien pasca operasi pada mulut/ faring/ esophagus 

3) Klien tidak sadar/ koma 

c. Peralatan 

1) Corong/ spuit besar (50cc) 

2) Klem 

3) Spuit 10cc untuk mengaspirasi residu/ sisa cairan lambung 

4) Sarung tangan bersih 

5) Gelas berisi nutrisi/ makanan 

6) Bengkok 

7) Tissue/ kassa 

8) Perlak dan pengalas 

9) Stethoscope 

d. Prosedur Pelaksanaan 

1) Tahap Pra Interaksi 

a) Mengecek program terapi 

b) Mencuci tangan 

c) Menempatkan alat di dekat pasien 
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e. Tahap Orientasi 

a) Memberi salam, menyapa nama klien dan mengenalkan diri 

b) Menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan 

c) Menanyakan persetujuan dan kesiapan klien 

f. Tahap Kerja 

a) Menjaga privasi 

b) Membantu mengatur posisi semi fowler/ fowler (jika tidak 

ada kontra indikasi) 

c) Memakai sarung tangan 

d) Memasang perlak dan pengalas di atas dada  

e) Membuka tutup NGT/ klem 

f) Mengecek apakah NGT masih pada posisi yang benar 

dengan menggunakan stethoscope (masukkan udara dengan 

spuit 10cc pada ujung NGT, pasang stethoscope pada perut 

bagian kiri atas/ gaster kemudian suntikkan 10cc udara 

bersamaan dengan itu auskultasi dengan stethoscope) 

sampai terdengar bunyi „plung‟ 

g) Menghisap residu/ cairan lambung, bila cairan lambung 100 

cc maka pemberian makanan ditunda 1-2 jam 

h) Memasukkan air putih ± 25cc 

i) Memasukkan nutrisi sesuai kebutuhan klien 

j) Membilas dengan air putih sampai tidak ada sisa nutrisi 
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k) Menutup NGT kembali (usahakan udara tidak masuk ke 

dalam lambung saat pemberian nutrisi) 

g. Tahap Terminasi  

a) Melakukan evaluasi tindakan dan respon klien 

b) Berpamitan dengan klien 

c) Membereskan alat 

d) Mencuci tangan 

h. Dokumentasi  

a) Nutrisi yang diberikan, meliputi: jenis, jumlah, warna 

b) Respon klien saat diberikan makanan lewat NGT 

c) Jam pemberian 

d) Tanda tangan yang memberikan 

5. Komplikasi  

Komplikasi-komplikasi dapat terjadi akibat trauma mekanik 

selama proses pemasangan awal NGT maupun penempatan NGT yang 

tidak tepat (Kresnawati, 2010) antara lain:  

a) Distres nafas pada pemasangan awal NGT terjadi akibat 

penempatan posisi pasien serta teknik pemasangan NGT yang tidak 

tepat. 

b) Epistaksis masif dapat menyebabkan gangguan pada jalan nafas, 

sehingga memerlukan pemasangan tampon. 

c) Hipoksemia terjadi akibat obstruksi saluran napas karena 

penempatan NGT yang kurang tepat. 
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d) Pneumonia aspirasi terjadi akibat aspirasi isi lambung saat pasien 

muntah. 

e) Pneumonitis dapat terjadi akibat pemberian makanan atau obat 

melalui pipa yang posisi atau letaknya setinggi trakea. 

6. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pelaksanaan 

SOP 

Ulfa dan Tantri (2016) mangatakan perawat tidak mentaati 

SPO yang telah ditetapkan sehingga membuat penelitian ini dirasa 

perlu dilakukan. Karena adanya kemungkinan ketidakpatuhan perawat 

terhadap SPO memilki faktor tertentu baik internal maupun eksternal. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan perawat, yaitu: 

a. Faktor internal 

1) Usia 

Semakin cukup usia seseorang maka tingkat kematangan dan 

kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan 

bekerja. Semakin dewasa seseorang, maka cara berfikir 

semakin matang dan teratur melakukan suatu tindakan. 

Sehingga semakin matang usia perawat diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja, dan dapat menyalurkan pengetahuan dan 

pengalamannya untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien 

rumah sakit. 
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2) Jenis Kelamin 

Perbedaan nilai dan sifat berdasarkan jenis kelamin ini akan 

mempengaruhi pria dan wanita dalam membuat keputusan dan 

praktik. Para pria akan bersaing untuk mencapai kesuksesan 

dan lebih cenderung melanggar peraturan yang ada karena 

mereka memandang pencapaian prestasi sebagai suatu 

persaingan. Berkebalikan dengan pria yang mementingkan 

kesuksesan akhir atau relative performance, para wanita lebih 

mementingkan self performance. Wanita akan lebih 

menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dengan baik dan 

hubungan kerja yang harmonis, sehingga wanita akan lebih 

patuh terhadap peraturan yang ada. 

3) Masa kerja 

Pengalaman atau masa kerja adalah keseluruhan pelajaran yang 

diperoleh seseorang dari peristiwa yang dialami selama 

perjalanan kerja. Semakin lama seseorang bekerja dalam satu 

bidang maka semakin terampil seseorang dalam pekerjaannya. 

4) Pengetahuan 

Sebuah penelitian menyatakan bahwa perilaku seseorang itu 

didasari oleh pengetahuan yang diketahuinya, semakin banyak 

pengetahuan seseorang maka perilakunya lebih baik dari pada 

seseorang yang pengetahuannya sedikit. Pengetahuan 

seseorang bisa didapatkan dari pendidikan formal, nonformal, 
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dan juga dari pengalaman seseorang (sesuatu yang pernah 

dialami seseorang tentang sesuatu hal). Setiap pengetahuan 

yang didapat dari manapun. 

5) Sikap 

Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan 

terhadap suatu objek. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi 

adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang 

dalam kehidupan sehari - hari merupakan reaksi yang bersifat 

emosional terhadap stimulus sosial. Seseorang akan cenderung 

bersikap positif jika memiliki pengetahuan dan faktor eksternal 

yang mendukung orang tersebut. 

b. Faktor eksternal 

1) Lingkungan kerja 

Lingkungan adalah seluruh kondisi yang ada di sekitar manusia 

dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan 

perilaku orang atau kelompok. Lingkungan kerja yang baik 

bagi seorang perawat sangatlah penting misalnya membangun 

dukungan sosial dari pimpinan rumah sakit, kepala perawat, 

perawat itu sendiri dan teman-teman sejawat. Lingkungan yang 

harmonis dan positif akan membawa dampak yang positif pula 

pada kinerja perawat, kebalikannya lingkungan negatif akan 

membawa dampak buruk pada proses pemberian pelayanan 

asuhan keperawatan. 
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2) Karakteristik Kelompok 

Persepsi perawat terhadap pekerjaannya meliputi lingkungan 

kerja yang baik, anggota kelompok atau tim yang kompak 

dalam melaksanakan pekerjaan, yang mendorong perawat 

merasa tertantang dengan lingkungan pekerjaan saat ini. 

Persepsi perawat pelaksana dalam melihat pekerjaan dan 

lingkungannnya dapat memberikan dampak bagi kinerja yang 

ditunjukkan perawat dalam memberikan pelayanan 

keperawatan. Kinerja perawat dipengaruhi secara bersama-

sama oleh kepuasan kerja dan persepsi perawat tentang 

kepemimpinan. 

3) Beban Kerja 

Faktor beban kerja terdiri dari quantitative workload, 

qualitative workload dan workload variability. Dari ketiga 

faktor tersebut workload variability merupakan faktor yang 

paling tinggi dalam beban kerja karyawan. Beban kerja dapat 

mempengaruhi stres kerja karyawan selain itu juga dapat 

mempengaruhi pelayanan kepada pasien serta keselamatan 

pasien sehingga kinerja perawat menjadi rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi beban kerja yang diterima 

dapat menyebabkan stres kerja sehingga bisa mempengaruhi 

kinerja dalam bekerja. 
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B. Kerangka Teori Penelitian  

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat dikemukakan kerangka teori penelitian seperti berikut ini: 

Faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kepatuhan kepatuhan 

 pelaksanaan SOP 

 

Faktor Internal  Faktor Ekternal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Kerangka Teori 

Sumber: Ulfa dan Tantri (2016), Kresnawati (2010) 

C. Kerangka Konsep Penelitian 

Untuk memperjelas alur pemikiran secara jelas, maka dapat dibuat 

suatu kerangka konsep seperti tampak pada gambar berikut: 

 

 

 

Usia  

Jenis 

Kelamin  

Masa 

Kerja 

Pengetahuan 

Sikap 

Lingku

ngan 

Kerja 

Karakteristik 

Kelompok 

Beban 

Kerja 

Kepatuhan 

Pencegahan 

Implementasi/ Pelaksanaan 

Evaluasi 

Pemberian 

nutrisi 

melalui 

NGT 

Komplikasi dapat terjadi 

akibat trauma mekanik selama 

proses pemasangan awal NGT 

maupun penempatan NGT 

yang tidak tepat: 

a) Distres nafas  

b) Epistaksis masif  

c) Hipoksemia  

d) Pneumonia aspirasi  

e) Pneumonitis  

 

Pencegah

an 
Pelaksana

an 
Evaluasi 

Pemberian 

nutrisi 

melalui 

NGT 

Pemberian 

nutrisi 

melalui 

NGT 

Pemberian 

nutrisi 

melalui 

NGT 

Pemberian 

nutrisi 

melalui 

NGT 
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Variabel Bebas    Variabel Terikat 

 

      

 

 

 

 

Gambar 2.2 : Kerangka Konsep Penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan perawat dalam pelaksanaan SOP pemberian nutrisi melalui NGT  
 

D. Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara dari penelitian, patokan duga 

atau dalil sementara yang kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian 

(Notoatmodjo, 2010). Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ha: Terdapat hubungan karakteristik perawat dengan kepatuhan 

perawat dalam pelaksanakan SOP pemberian nutrisi melalui NGT di 

RSUD dr. R. Goeteng. Taroenadibrata Purbalingga. 

Ha: Terdapat hubungan pengetahuan perawat dengan kepatuhan 

perawat dalam pelaksanakan SOP pemberian nutrisi melalui NGT di 

RSUD dr. R. Goeteng. Taroenadibrata Purbalingga. 

Ha: Terdapat hubungan sikap perawat dengan kepatuhan perawat 

dalam pelaksanakan SOP pemberian nutrisi melalui NGT di RSUD dr. 

R. Goeteng. Taroenadibrata Purbalingga. 

Usia 

Jenis Kelamin 

Pendidikan 

Masa Kerja 

 

Pengetahuan 

Sikap 

Kepatuhan perawat 

dalam pelaksanaan 

SOP pemberian 

nutrisi melalui NGT 
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2. Ho: Tidak terdapat hubungan karakteristik perawat dengan kepatuhan 

perawat dalam pelaksanakan SOP pemberian nutrisi melalui NGT di 

RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

Ho: Tidak terdapat hubungan pengetahuan perawat dengan kepatuhan 

perawat dalam pelaksanakan SOP pemberian nutrisi melalui NGT di 

RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

Ho: Tidak terdapat hubungan sikap perawat dengan kepatuhan perawat 

dalam pelaksanakan SOP pemberian nutrisi melalui NGT di RSUD dr. 

R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


