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ABSTRAK

Salah satu tolak ukur kualitas pelayanan rumah sakit adalah pelayanan perawat di ruang gawat
darurat yang merupakan pemberi pelayanan pertama kepada pasien secara terus menerus selama 24
jam. Kriteria pasien di UGD mengharuskan perawat memiliki kompetensi asuhan keperawatan
yang rentangnya sangat luas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan pengalaman kerja
dan pelatihan pengembangan dengan kompetensi perawat di UGD Rumah Sakit Islam Surabaya.
Desain penelitian menggunakan rancangan penelitian analitik korelationa dengan rancangan
penelitian cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat di UGD Rumah
Sakit Islam Surabaya berjumlah 16 orang. Sampling menggunakan total sampling. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Lebih dari 50% responden memiliki
pengalaman kerja  lebih dari 3 tahun (56,2 %). Semua responden mengikuti pelatihan
pengembangan yang sesuai dengan unit kerja. Sebagian besar responden memiliki kompetensi
rendah (68,8%). Semakin lama pengalaman kerja responden maka akan semakin meningkatkan
kompetensi yang dimiliki oleh responden. Pelatihan dan pengembangan yang sesuai tidak
berhubungan dengan kompetensi responden dikarenakan pelatihan dan pengembangan yang diikuti
responden baru diaplikasikan di unit kerjanya dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun. Semakin
luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan pekerjaan. Pelatihan dan
pengembangan  berfungsi dalam mempercepat proses adaptasi dan sosialisasi terhadap tugas yang
dikerjakan. Semakin lama suatu pekerjaan dilakukan maka akan menjadikan orang tersebut
semakin ahli dalam pekerjaannya. Diharapkan tempat penelitian memberikan kesempatan dan
mendukung  responden untuk mengikuti berbagai pelatihan yang terkait dengan kegawatdaruratan
dan melanjutkan pendidikan keperawatan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kata kunci : Pengaman kerja, Pelatihan pengembangan, Kompetensi   perawat

PENDAHULUAN

Pelayanan keperawatan adalah bagian
dari system pelayanan kesehatan di Rumah
Sakit yang mempunyai fungsi menjaga mutu
pelayanan, yang sering dijadikan barometer
oleh masyarakat, dalam menilai mutu rumah
sakit, sehingga menuntut adanya
profesionalisme perawat dalam bekerja yang
ditunjukkan oleh hasil kinerja perawat, baik
itu perawat pelaksana maupun pengelola
dalam memberikan asuhan keperawatan
kepada klien. Pelaksanaan kerja perawat yang
maksimal dalam pelayanan kesehatan yang
berkualitas terjadi bila system pelaksanaan
asuhan keperawatan yang dilakukan
mendukung praktik keperawatan profesional
sesuai standar (Wahyuni, 2007 dalam
Budiawan 2015).

Salah satu tolak ukur kualitas
pelayanan rumah sakit adalah pelayanan

perawat di ruang gawat darurat (UGD/IGD)
yang merupakan garda terdepan yang
memberi pelayanan kepada pasien secara terus
menerus selama 24 jam serta melibatkan multi
profesi. Sepantasnya perawat yang bekerja di
UGD/IGD adalah mereka yang telah memiliki
keahlian khusus dengan sertifikasi basic
sebagai perawat gawat darurat. Penanganan
pasien gawat darurat yang membutuhkan
kecepatan dan ketepatan membutuhkan
perawat yang terampil, mampu mengambil
keputusan secara cepat dan selalu berpikir
kritis. Kemampuan ini akan muncul jika
perawat diberi kesempatan untuk terus
meningkatkan kompetensi dalam bidangnnya.
Tanpa itu tidaklah mungkin pasien akan
memperoleh pelayanan yang berkualitas dan
memuaskan. Berbagai permasalahan faktual
di UGD/IGD yang jika tidak diantisipasi sejak
sekarang maka akan menjadi bom waktu yang
merusak citra pelayanan rumah sakit,
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khususnya perawat. Kriteria pasien di
UGD/IGD mengharuskan perawat memiliki
kompetensi asuhan keperawatan yang
rentangnya sangat luas (Hasymi, 2013).

Faktor – faktor yang mempengaruhi
kompetensi seseorang meliputi keyakinan dan
nilai – nilai, keterampilan, pengalaman,
karakteristik kepribadian, motivasi, isu
emosional, kemampuan intelektual dan
budaya organisasi yang salah satunya yaitu
komitmen pada pelatihan dan pengembangan
(Zwell, Michael, 2000). Berdasarkan fakta
masih banyak perawat di UGD/IGD yang
belum memiliki sertifikasi sebagai perawat
gawat darurat, meski saat ini banyak institusi
pendidikan telah memberi pelatihan perawat
gawat darurat (PPGD, BCTLS, emergency
nursing) (Hasymi, 2013).

Sebagai bagian integral pelayanan
kegawatdaruratan, pelayanan keperawatan
mengutamakan akses pelayanan kesehatan
bagi korban dengan tujuan untuk mencegah
dan mengurangi angka kesakitan, kematian
dan kecacatan. Kemampuan perawat sebagai
pelaksana pelayanan keperawatan gawat
darurat masih sangat terbatas untuk
mendukung terwujudnya pelayanan
kegawatdaruratan yang berkualitas.
Berdasarkan kajian Direktorat Bina Pelayanan
Keperawatan pada tahun 2006 di 6 propinsi
pusat regional, bantuan kesehatan
menunjukkan bahwa hanya 37,76% perawat
IGD RS dan 15,49% perawat puskesmas
sudah mengikuti pelatihan gawat darurat
(Kementrian Kesehatan RI, 2011).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan
yang dilakukan peneliti diperoleh data bahwa
dari 5 orang perawat di UGD Rumah Sakit
Islam Surabaya dalam melaksanakan asuhan
keperawatan hanya berdasarkan pengetahuan
yang pernah didapat ketika menempuh
pendidikan di perguruan tinggi dan tidak
pernah mengikuti pelatihan – pelatihan yang
terkait dengan kegawatdaruratan.

Kompetensi menjadi suatu bagian
yang penting dalam pengembangan diri
seorang perawat dalam melaksanakan
tugasnya sehingga akan tercapai tujuan dari
pelayanan kesehatan yang diberikan rumah
sakit. Pelayanan keperawatan merupakan
kewenangan dan tanggung jawab perawat
yang memiliki kompetensi yang baik agar
tercapai pelayanan yang bermutu. Tantangan
utama saat ini dan masa mendatang adalah

peningkatan daya saing dan keunggulan
kompetitif di bidang keperawatan. Sehingga
kompetensi menjadi suatu yang penting bagi
pelayanan keperawatan untuk meningkatkan
mutu layanan keperawatan (PPNI, 2012 dalam
Fatimah, 2013).

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan
rancangan penelitian analitik korelational
non-eksperimental dengan rancangan
penelitian cross sectional. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh perawat di UGD
Rumah Sakit Islam Surabaya berjumlah 30
orang.  Sampling menggunakan total
sampling. Variabel independen adalah
pengalaman kerja dan pelatihan
pengembangan. Variabel dependen adalah
kompetensi perawat. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan
kuesioner sebagai alat untuk mengukur
variabel dependen dan independen. Penelitian
dilakukan di UGD RSI Islam Surabaya pada
bulan Desember 2016.

HASIL PENELITIAN

1. Data Umum
Tabel 1 Distribusi responden berdasarkan

karakteristik Usia Responden
No Usia F (%)
1
2
3
4

17 – 25 tahun
26 – 35 tahun
36 - 45 tahun
46 – 55 tahun

4
4
4
4

25
25
25
25

Jumlah 16 100
Berdasarkan tabel 1 diatas

menunjukkan bahwa sebagian kecil responden
berusia 17 – 25 tahun, 26 – 35 tahun, 36 – 45
tahun dan 46 – 55 tahun  yaitu sebanyak 4
responden (25%).

Tabel 2 Distribusi responden berdasarkan
karakteristik pendidikan Responden

No Pendidikan F %
1
2
3

SPK
D3 Keperawatan
S1 Keperawatan

1
10
5

6,2
62,5
31,3

Jumlah 16 100
Berdasarkan tabel 2 diatas

menunjukkan bahwa sebagian besar
responden berpendidikan D3 Keperawatan
yaitu sebanyak 10 responden (62,5%)
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Tabel 3 Distribusi responden berdasarkan
masa kerja responden

No Masa Kerja F %
1
2

Lama (> 3 tahun)
Baru (≤ 3 tahun)

10
6

67,5
32,5

Jumlah 16 100
Berdasarkan tabel 3 menunjukkan

bahwa sebagian besar responden memiliki
masa kerja lama (> 3 tahun)  yaitu sebanyak
10 responden (67,5%).

Tabel 4 Distribusi Responden Berdasarkan
Lama Bekerja di Unit Sekarang

No Lama Bekerja di
Unit Sekarang

F %

1
2

Lama (> 3 tahun)
Baru (≤ 3 tahun)

9
7

56,2
43,8

Jumlah 16 100
Berdasarkan tabel 4 diatas

menunjukkan bahwa sebagian besar
responden bekerja di unit sekarang dengan
status lama (> 3 tahun) yaitu sebanyak 9
responden (56,2%).

2. Data Khusus
Tabel 5 Pengalaman Kerja responden
No Pengalaman Kerja F (%)

1
2

> 3 tahun
≤ 3 tahun

9
7

56,2
43,8

Jumlah 16 100
Berdasarkan tabel 5 diatas

menunjukkan bahwa lebih dari 50%
responden memiliki pengalaman kerja  lebih
dari 3 tahun sebanyak 9 responden (56,2 %).

Tabel 6 Pelatihan Pengembangan Perawat
No Pelatihan Pengembangan F %
1
2

Sesuai dengan unit kerja
Tidak sesuai dengan unit kerja

16
0

100
0

Jumlah 16 100
Berdasarkan tabel 6 diatas

menunjukkan bahwa semua responden
mengikuti pelatihan pengembangan yang
sesuai dengan unit kerja yaitu sebanyak 16
responden (100%).

Tabel 7 Kompetensi Perawat Kompetensi Perawat
No Kompetensi F (%)

1
2

Kompetensi rendah
Kompetensi tinggi

11
5

68,8
31,2

Jumlah 16 100
Berdasarkan tabel 7 diatas

menunjukkan bahwa sebagian besar

responden memiliki kompetensi rendah yaitu
sebanyak 11 responden (68,8%).

Tabel 8 Tabulasi silang hubungan pengalaman
kerja dengan kompetensi perawat

Pengalaman
kerja

Kompetensi perawat
Total

Rendah Tinggi
F % F % F %

> 3 tahun 4 44,4 5 55,6 9 100

≤ 3 tahun 7 100 0 0 7 100

Berdasarkan tabel 8 diatas
menunjukkan bahwa dari 9 responden dengan
pengalaman kerja > 3 tahun sebagian besar
memiliki kompetensi tinggi yaitu sebanyak 5
responden (55,6%) dan dari 7 responden
dengan pengalaman kerja ≤ 3 tahun
seluruhnya (100%) memiliki kompetensi
rendah.

Semakin lama pengalaman kerja
responden maka akan semakin meningkatkan
kompetensi yang dimiliki oleh responden.

Tabel 9 Tabulasi silang hubungan pelatihan
pengembangan dengan kompetensi
perawat

Pelatihan
pengemba-

ngan

Kompetensi perawat
Total

Rendah Tinggi
F % F % F %

Sesuai 11 68,8 5 32,2 16 100
Tidak sesuai 0 0 0 0 0 0

Berdasarkan tabel 9 diatas
menunjukkan bahwa sebagian besar
responden mengikuti pelatihan pengembangan
yang sesuai memiliki kompetensi yang rendah
yaitu sebayak 11 responden (68,8%) dan
sebagian kecil responden mengikuti pelatihan
pengembangan yang tidak sesuai memiliki
kompetensi yang tinggi yaitu sebanyak 5
responden (32,2%).

Pelatihan dan pengembangan yang
sesuai tidak berhubungan dengan kompetensi
responden dikarenakan pelatihan dan
pengembangan yang diikuti responden baru
diaplikasikan di unit kerjanya dalam jangka
waktu kurang dari 3 tahun.

PEMBAHASAN

Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa
lebih dari 50% responden memiliki
pengalaman kerja  lebih dari 3 tahun yaitu
sebanyak 9 responden (56,3%). Pengalaman
kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan
dan keterampilan yang dimiliki karyawan
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dalam bekerja yang dapat diukur dari masa
kerja dan jenis pekerjaan yang pernah
dikerjakan karyawan selama periode tertentu
(Aristarini dkk, 2014).

Pengalaman yang dapat
mempengaruhi tingkah laku organisme dapat
dianggap sebagai kesempatan belajar. Hasil
belajar dari pengalaman kerja akan membuat
orang tersebut kerja lebih efektif dan efisien.
Pengalaman akan membentuk pengetahuan
dan ketrampilan serta sikap yang lebih
menyatu pada diri seseorang, jika bidang
pekerjaan yang ditangani selama masih
bekerja merupakan bidang yang sejenis yang
pada akhirnya akan membentuk spesialisasi
pengalaman kerja diperoleh selama seseorang
bekerja pada suatu perusahaan dari mulai
masuk hingga saat ini. Selain itu pengalaman
dapat diperoleh dari tempat kerja sebelumnya
yang memiliki bidang pekerjaan yang sama
dengan yang sedang dihadapi. Banyak
sedikitnya pengalaman kerja akan
menentukan atau menunjukan bagaimana
kualitas dan produktivitas seseorang dalam
bekerja, artinya mudah sukarnya atau cepat
lambatnya seseorang dalam mengerjakan
suatu pekerjaan akan dipengaruhi oleh
seberapa banyak orang tersebut telah memiliki
pengalaman kerja dalam melaksanakan suatu
pekerjaan. Ini berarti pengalaman akan juga
mempengaruhi kemampuan dalam bekerja
(Muhibbin Syah, 1995 dalam Aristriani,
2014).

Dalam penelitian ini lebih dari 50%
responden memiliki pengalaman kerja lebih
dari 3 tahun, hal ini menunjukkan bahwa
responden memiliki kategori pengalaman
kerja yang cukup lama. Semakin lama seorang
menekuni pekerjaan disuatu unit maka akan
membentuk pengetahuan dan keterampilan
serta sikap yang lebih menyatu pada diri
seseorang dan pada akhirnya akan membentuk
spesialisasi pengalaman kerja. Maka dari itu
pengalaman kerja seorang mempunyai
manfaat bagi tempat kerja maupun karyawan.
Manfaat pengalaman kerja adalah untuk
kepercayaan, kewibawaan, pelaksanaan
pekerjaan, dan memperoleh penghasilan.
Berdasarkan manfaat masa kerja tersebut
maka seseorang yang telah memiliki masa
kerja lebih lama apabila dibandingkan dengan
orang lain akan memberikan manfaat seperti
mendapatkan kepercayaan yang semakin baik
dari orang lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Kewibawaan akan semakin meningkat
sehingga dapat mempengaruhi orang lain
untuk bekerja sesuai dengan keinginannya.
Pelaksanaan pekerjaan akan berjalan lancar
karena orang tersebut telah memiliki sejumlah
pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Seseorang yang sudah berpengalaman dalam
bekerja akan membentuk keahlian
dibidangnya, sehingga dalam menyelesaikan
suatu pekerjaan akan lebih mudah.

Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa
semua responden mengikuti pelatihan
pengembangan yang sesuai dengan unit kerja
yaitu sebanyak 16 responden (100%).
Pelatihan adalah proses sistematis pengubahan
tingkah laku para karyawan dalam suatu arah
untuk meningkatkan upaya pencapaian tujuan
- tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan
dengan keahlian dan kemampuan pegawai
untuk melaksanakan pekerjaan saat ini,
memiliki orientasi saat ini dan membantu
pegawai untuk mencapai keahlian dan
kemampuan tertentu agar berhasil dalam
melaksanakan pekerjaannya.  Tujuan utama
pelatihan dan pengembangan diantaranya
adalah memperbaiki kinerja, memutakhirkan
keahlian para karyawan sejalan dengan
kemajuan tekhnologi, para karyawan dapat
secara efektif menggunakan teknologi -
teknologi baru, mengurangi waktu belajar
bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten
dalam pekerjaannya dan membantu
memecahkan permasalahan operasional
(Meldona & Siswanto, 2012).

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa semua responden mengikuti pelatihan
dan pengembangan yang sesuai dengan unit
kerjanya dalam tiga tahun terakhir. Beberapa
kegiatan pelatihan yang pernah diikuti oleh
responden diantaranya adalah BLS (Basic Life
Support), PPGD (Penanggulangan Penderita
Gawat Darurat) , APAR dan PONEK.
Responden yang pernah mengikuti pelatihan
BLS sebanyak 12 responden (75%). Pelatihan
BLS (Basic Life Support) adalah pelatihan
yang membekali petugas kesehatan agar
mampu menginisiasi rantai penyelamatan
(Chain of Survival), melakukan Resusitasi
Jantung Paru (RJP) berkualitas tinggi untuk
korban dewasa, anak, dan bayi, melakukan
RJP dengan menggunakan Automatic External
Defibrilator (AED), memberikan bantuan
nafas yang tepat baik dengan metode Mouth
to Mask maupun Bag Valve Mask (BVM,
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melakukan CPR 1 dan 2 orang penolong dan
membebaskan sumbatan jalan nafas total.
Tujuan pelatihan PPGD (Penanggulangan
Penderita Gawat Darurat) adalah agar tenaga
kesehatan mengetahui seseorang yang gawat
mengalami sumbatan jalan nafas, pernafasan
terganggu dan memberikan pertolongan dasar,
melakukan nafas buatan, pijat jantung
menggunakan alat dan tanpa alat , melakukan
pembebatan dan pembidaian, melakukan
transportasi pasien, melakukan penanganan
gawat  darurat.

Berdasarkan tabel 7 diatas
menunjukkan bahwa sebagian besar
responden memiliki kompetensi rendah yaitu
sebanyak 11 responden (68,8%). Kompetensi
merupakan suatu kemampuan dan
karakteristik yang dimiliki seseorang berupa
pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku
yang diperlukan dalam melaksanakan tugas
jabatannya, sehingga dapat melaksanakan
tugasnya secara profesional, efektif dan
efisien serta sesuai dengan standar kinerja
yang dipersyaratkan (Depkes, 2006).

Kompetensi sangat penting dalam
keperawatan dan diperlukan standar sebagai
penentuan kompetensi yang diharapkan dari
seorang perawat. Kompetensi dalam
keperawatan harus mengandung unsur
kemampuan melayani dengan aman dan
nyaman, melindungi masyarakat dan menjaga
kredibilitas perawat. Kompetensi yang
spesifik diidentifikasi dengan peran yang ada
dan atau pengetahuan, keterampilan dan sikap
yang ditunjukkan dengan kinerjanya sesuai
dengan kriteria atau standar tertentu. Hasil
yang dicapai pada perawat yang kompeten
diperlihatkan dengan adanya kualitas dari
sikap, motif, wawasan perawat, kemampuan
menginterpretasikan, kemampuan menerima
sesuatu yang baru, kematangan fikiran dan
penilaian diri (Axley, 2008 dalam Tafwidhah,
2010). Kompetensi perawat gawat darurat
meliputi kompetensi generalis pemula dengan
jenjang klinik PK I, kompetensi Basic gadar I
(kewenangan supervise) dan kompetensi
Basic Gadar II (kewenangan mandiri) dengan
jenjang klinik PK II, kompetensi Intermediate
I (Kewenangan supervise)  dan Intermediate II
(kewenangan mandiri) dengan jenjang klinik
PK III, Kompetensi Advance dengan jenjang
klinik PK IV, kompetensi Konsulen dengan
jenjang Klinik PK V (Sheely, 2010 dalam
Kurniati, 2015).

Dalam penelitian ini sebagian besar
responden memiliki kompetensi rendah yang
artinya responden hanya berada pada jenjang
klinik PK I dan PK II saja. Kompetensi yang
dimiliki seorang perawat dalam melaksanakan
asuhan keperawatan ditunjukkan dengan
kesanggupan sesuai dengan tingkat
pengetahuan dan keterampilan untuk
mencapai hasil kerja yang optimal berupa
pelayanan kesehatan yang maksimal. Salah
satu ketentuan untuk menentukan jenjang
klinik adalah dilihat dari masa kerja dan
pendidikan. 1 responden dalam penelitian ini
memiliki kompetensi rendah dikarenakan
pendidkan responden masih SPK. 3 responden
memiliki kompetensi rendah dikarenakan
responden memiliki masa kerja kurang dari 9
tahun walaupun pendidikan responden sarjana
keperawatan. 7 responden memiliki
kompetensi rendah dikarenakan masa kerja
responden kurang dari 9 tahun dengan
pendidikan Diploma keperawatan (D3
Keperawatan).

Berdasarkan tabel 8 diatas
menunjukkan bahwa dari 9 responden dengan
pengalaman kerja > 3 tahun sebagian besar
memiliki kompetensi tinggi yaitu sebanyak 5
responden (55,6%) dan dari 7 responden
dengan pengalaman kerja ≤ 3 tahun
seluruhnya (100%) memiliki kompetensi
rendah. Berdasarkan  tabulasi silang diatas
menunjukkan bahwa semakin lama
pengalaman kerja responden maka akan
semakin meningkatkan kompetensi yang
dimiliki oleh responden. Menurut Michael
Zwel (2000) dalam Wibowo (2012)
menyatakan bahwa salah satu faktor yang
mempengaruhi kompetensi adalah
pengalaman. Pengalaman akan sangat
membantu dalam melakukan suatu pekerjaan,
karena pengalaman mengajarkan sesuatu
dengan nyata dan akan sangat mudah untuk
mengingatnya. Seseorang bisa ahli dalam
bidangnya karena banyak belajar dari
pengalaman, dan keahlian seseorang
menunjukkan suatu kompetensi yang dimiliki
oleh orang tersebut.

Dalam penelitian ini 5 responden
memiliki pengalaman kerja > 3 tahun yaitu 9
tahun sampai dengan 15 tahun di unit gawat
darurat sehingga dengan pengalaman kerja
yang cukup lama responden memiliki
kompetensi tinggi. Pengalaman kerja yang
dimiliki mempengaruhi kompetens responden.
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Pengalaman merupakan suatu proses
pembelajaran dan pertambahan perkembangan
potensi bertingkah laku baik dari pendidikan
formal maupun non formal atau bisa diartikan
sebagai suatu proses yang membawa
seseorang kepada suatu pola tingkah laku
yang lebih tinggi. Pengalaman kerja yang
semakin lama akan mempengaruhi
kemampuan sesorang di dalam bekerja,
seseorang akan menjadi ahli dalam suatu
pekerjaan  dikarenakan pengalaman orang
tersebut dalam pekerjaannya. Begitu pula
dengan 7 responden dengan pengalaman kerja
≤ 3 tahun seluruhnya memiliki kompetensi
rendah, hal ini dikarenakan seluruh responden
memiliki pengalaman kerja yang sangat
minim dan tentu akan mempengaruhi
kompetensi responden. Semakin luas
pengalaman kerja seseorang, semakin trampil
melakukan pekerjaan dan semakin sempurna
pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tabel 9 diatas
menunjukkan bahwa sebagian besar
responden mengikuti pelatihan pengembangan
yang sesuai memiliki kompetensi yang rendah
yaitu sebayak 11 responden (68,8%) dan
sebagian kecil responden mengikuti pelatihan
pengembangan yang tidak sesuai memiliki
kompetensi yang tinggi yaitu sebanyak 5
responden (32,2%). Nilai kompetensi seorang
pekerja dapat dipupuk melalui program
pendidikan, pengembangan dan pelatihan
(Irianto, 2001). Pengembangan dan pelatihan
yang diadakan, sewajarnya mempunyai
konsep pemenuhan kebutuhan kompetensi
karyawan dalam setiap organisasi. Sebab,
setiap organisasi perusahaan menjalankan
bidang kerja yang berbeda dan setiap sumber
daya manusia yang berbeda fungsional
kerjanya dalam menjalankan kegiatan usaha
tersebut. Konsep pemenuhan ini
diimplementasikan pada metode
pengembangan dan pelatihan.
(Febriyanti,2012).

Dalam penelitian ini ditemukan
responden yang mengikuti pelatihan
pengembangan yang sesuai memiliki
kompetensi yang rendah hal ini disebabkan
karena jumlah pelatihan yang diikuti oleh
responden masih sangat minim. Semakin
banyak pelatihan yang diikuti maka akan
semakin meningkatkan kompetensi seseorang
dan dengan seringnya mengikuti pelatihan

maka akan meningkatkan kepercayaan diri
dalam melakukan pekerjaan dan akan
meningkatkan motivasi dalam bekerja
sehingga akan menghasilkan pekerjaan yang
sesuai dengan kompetensi yang diharapkan
dari pekerjaan tersebut. pelatihan dan
pengembangan juga berfungsi dalam
mempercepat proses adaptasi dan sosialisasi
terhadap tugas yang dikerjakan .Proses ini
akan mempermudah aktivitas kinerja
karyawan dalam mencapai tujuan yang
diberikan oleh tempat kerja, dengan demikian,
secara tidak langsung kegiatan pelatihan dan
pengembangan dapat meningkatan
kompetensi. Tetapi banyak faktor yang
mempengaruhi kompetensi diantaranya adalah
pengalaman yang dapat diperoleh dari
lamanya masa kerja dalam suatu unit.  Empat
dari responden yang mengikuti pelatihan yang
sesuai tetapi kompetensinya rendah, hal ini
dikarenakan responden memiliki masa kerja
kurang dari 1 tahun. Masa kerja responden
akan mempengaruhi kemampuannya dalam
melakukan pekerjaan.

Responden yang mengikuti pelatihan
pengembangan yang tidak sesuai memiliki
kompetensi yang tinggi hal ini dikarenakan
meskipun pelatihan yang diikuti responden
ada yang tidak sesuai tetapi responden
memiliki masa kerja lebih dari 9 tahun. Masa
kerja yang cukup lama ini menjadikan
responden memiliki banyak pengalaman
dalam menjalankan pekerjaannya dan ada 1
responden selain memiliki pengalaman juga
berpendidikan S1 keperawatan, sehingga
dengan pendidikan yang lebih tinggi ini
responden dapat lebih meningkatakan
kompetensinya dalam melaksanakan
pekerjaannya.

KESIMPULAN

1. Semakin lama pengalaman kerja responden
maka akan semakin meningkatkan
kompetensi yang dimiliki oleh responden
karena  semakin luas pengalaman kerja
seseorang, semakin trampil melakukan
pekerjaan dan semakin sempurna pola
berpikir dan sikap dalam bertindak untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pelatihan dan pengembangan yang sesuai
tidak berhubungan dengan kompetensi
responden dikarenakan pelatihan dan
pengembangan yang diikuti responden
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baru diaplikasikan di unit kerjanya dalam
jangka waktu kurang dari 3 tahun sehingga
akan mempengaruhi kompetensi karena
semakin lama suatu pekerjaan dilakukan
maka akan menjadikan orang tersebut
semakin ahli dalam pekerjaannya.
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