
 

 

BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari temuan penelitian yang telah dilakukan dan 

saran terkait hasil temuan tersebut. Kesimpulan dan saran yang peneliti sampaikan  

Berikut penjelasannya : 

A. Kesimpulan 

1.  Karakteristik Perawat  

Lebih dari separoh  perawat kamar operasi berumur dewasa akhir ,  lebih dari 

separoh jenis kelamin perawat kamar operasi perempuan, lebih separuh 

berpendidikan DIII Kep dan lebih dari separoh lama kerja lebih dari sepuluh 

tahun. 

2. pelaksanaan surgical safety checklist  secara keseluruhan cukup baik, dari 3 

fase pada lembaran surgical safety checklist pada fase sign out ampir separoh 

tidak dilaksanakan dengan baik. 

3. Faktor determinan dari pelaksanaan surgical safety checklist pada kamar 

operasi Yarsi Padang adalah kepemimpinan, pada kamar operasi Yarsi 

Bukittinggi adalah faktor budaya organisasi dan pada kamar operasi Yarsi 

Simpang Empat adalah faktor pengetahuan. 

 



 

 

 

B. Saran  

1. Bagi Rumah Sakit  

a. Agar melakukan evaluasi dan tetap memotivasi tim dokter untuk lebih 

konsekuen melakukan surgical safety checklist agar kondisi apapun 

tetap menggunakannya. 

b.  khususnya di kamar operasi surgery safety checklist sangat 

bermanfaat karena melindungi pasien dari tindakan dan kajadian yang 

tidak diharapkan. 

c. Diharapkan pada manajemen rumah sakit melakukan inhouse training 

kepada perawat kamar operasi, untuk meningkatkan pengetahuan 

perawat dalam pelaksanaan keselamatan pasien dikamar operasi. 

d. Untuk memotivasi petugas dan tim bedah dalam  melaksanakan 

surgical safety checklist diadakan sisten reword dan penishment 

kepada tim operasi. Dengan adanya evaluasi setiap bulannya oleh tim 

mutu rumah sakit. 

2. Bagi keperawatan  

khususnya di kamar operasi surgery safety checklist sangat 

bermanfaat karena melindungi perawat,  karena dapat dijadikan 



 

 

sebagai aspek legal yang dapat dipertanggungjawabkan karena 

seluruh kegiatan yang dilakukan pada pasien akan diverifikasi dan 

terdokumentasi didalamnya termasuk kegiatan persiapan 

pembedahan, seperti informed concent  

akan melindungi perawat bedah yang terlibat didalam tim karena ada 

pernyataan khusus yang ditujukan kepada perawat sebagai 

instrumentator yang akan diverifikasi persiapan alat dan kelengkapan 

alat setelah tindakan  pembedahan selesai 

 


