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BAB I 

PENDAHULUAN  

  

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan manfaat penelitian dari literature 

review.  

1.1  Latar Belakang    

Tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit bertanggung jawab 

dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam pengelolaan 

manajemen risiko keselamatan pasien di rumah sakit (KemenKes dan 

KARS, 2011). Keselamatan pasien merupakan masalah kesehatan 

masyarakat di seluruh dunia, namun masalah mengenai keselamatan pasien 

berbeda-beda tergantung pada tempat, budaya lokal, dan sumber daya yang 

ada (WHO, 2012). Menurut Peraturan MenKes RI Nomor 11 tahun 2017, 

keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih 

aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, 

pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak 

lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko 

dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat 

melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang 

seharusnya diambil. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang keselamatan pasien 
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rumah sakit, setiap rumah sakit wajib menerapkan sasaran keselamatan 

pasien untuk memberikan dan mencapai pelayanan kesehatan yang aman 

dan bermutu tinggi. Salah satu sasaran keselamatan pasien merupakan 

ketepatan identifikasi pasien dalam pemberian obat. 

Medication Error (ME) adalah kesalahan yang terjadi dalam 

pemberian pelayanan pengobatan terhadap pasien yang menyebabkan 

terjadinya kegagalan dalam pengobatan sehingga dapat memiliki potensi 

membahayakan keselamatan pasien dalam perawatan (Aronson, 2009). 

Medication error menjadi salah satu trend-issues keselamatan pasien yang 

menjadi masalah rumit dan berakar pada kesenjangan sistemik (Medication 

Safety for Joint Commission Resources and Joint Commission International, 

2015).  

Tingkat prevalensi ME bervariasi di berbagai belahan dunia. Di 

Amerika Serikat, tingkat ME terus meningkat dan menyebabkan lebih dari 

7.000 kematian setiap tahunnya, setiap kesalahan dapat menelan biaya 

sekitar $ 2.000 sampai $ 8.750 setara dengan 29 juta sampai 127 juta rupiah 

(Anderson, Pamela., & Townsend, Terri, 2015). Di Inggris ditemukan 

bahwa 12% dari semua pasien perawatan primer mengalami kesalahan 

pemberian resep yang dalam setahun meningkat menjadi 38% pada mereka 

yang berusia 75 tahun ke atas dan 30% pada pasien yang menerima lima 

atau lebih banyak obat selama periode 12 bulan (WHO, 2016). Namun 

penyebab ME tidak dijelaskan pada penelitian tersebut. 
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Hasil  penelitian dengan pendekatan systematic review yang 

dilakukan di Asia Tenggara menunjukkan bahwa kesalahan pada tahap 

administrasi merupakan kesalahan yang paling banyak terjadi sebesar 43% 

(Salmasi et al., 2015). Adapun angka kejadian ME di Indonesia tidak terdata 

secara jelas, namun berdasarkan studi yang dilakukan oleh Simamora et al. 

(2011) ME paling sering terjadi pada fase adminitration 81,32%, fase 

prescribing 15,88%, dan fase transcribing 2,8%. Penelitian lain yang 

dilakukan Ernawati et al. (2014) di ruangan Geriatrik pada salah satu rumah 

sakit di Bali menunjukkan hasil dari 770 pemesanan dan 7.662 dosis obat 

ditemukan kesalahan yang terdeteksi sejumlah 1.563. Kesalahan pada fase 

administration 50,9%, kesalahan pada fase transcribing 15%, kesalahan 

pada fase dispensing 14% dan kesalahan pada fase prescribing 7%. Dari 

penelitian tersebut dapat disimpulkan kejadian ME paling banyak terjadi 

pada fase administration. 

Data ME dari salah satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah 

pada tahun 2017 diperoleh fase dispensing menduduki peringkat pertama 

dengan persentase sebesar 75% dari 111 insiden. Dispensing error 

terbanyak adalah keterlambatan obat (< 2 jam) yaitu sebanyak 44%, ini 

disebabkan karena keterbatasan tenaga di farmasi dan ada beberapa obat 

yang harus dibeli di luar. Kesalahan pemberian dosis obat sebanyak 12% 

dan kesalahan jenis sediaan obat sebesar 19%, ini disebabkan karena 

kurangnya pemahaman staf farmasi tentang pentingnya melakukan double 

check sebelum obat dikirim.  
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Berdasarkan hasil observasi penulis selama kurang lebih tiga bulan 

praktik di salah satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah, beberapa 

kali penulis menemukan adanya potensial terjadinya ME pada fase 

administrasi akibat kemiripan nama atau persamaan nama, tidak 

diaplikasikannya gelang identitas pada pasien dan keterbatasan waktu yang 

dimiliki perawat mengingat tingginya jumlah pasien membuat perawat 

hanya mengandalkan data yang dimiliki tanpa mengecek ulang 

ketepatannya. Sebagai tenaga kesehatan dengan jumlah terbanyak di rumah 

sakit, perawat banyak berperan dalam menentukan mutu pelayanan 

kesehatan khususnya ketepatan dalam pemberian pengobatan. 

 Adapun upaya dalam mencegah terjadinya ME dapat dilakukan 

dengan penggunaan alat elektronik, salah satunya teknologi Barcode 

Medication Administration atau BCMA. Penggunaan BCMA dapat 

mengurangi kesalahan administrasi pengobatan dan menghasilkan catatan 

pengobatan pasien secara online. 

Penerapan teknologi BCMA di Indonesia masih belum terlaksana 

secara konkret dan penulis hanya menemukan penelitian dengan pendekatan 

systematic review yang dilakukan oleh Tyas tahun 2014 yang menyatakan 

bahwa penggunaan BCMA efektif mengurangi kesalahan administrasi 

pengobatan. Oleh karena itu, penulis ingin membuat kajian literatur 

mengenai efektifitas penggunaan teknologi Barcode Medication 

Administration dalam mencegah medication error. 
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1.2  Rumusan Masalah    

Medication error menjadi salah satu trend-issues keselamatan 

pasien. Angka ME di Indonesia mencapai 1.563 kasus dengan kesalahan 

terbanyak terjadi pada tahap administrasi sebesar 59% (Ernawati et al., 

2014). Penelitian yang dilakukan oleh Simamora et al. (2011) di Rumah 

Sakit Charitas Palembang menunjukkan bahwa 81% ME terjadi pada tahap 

administrasi yang dilakukan oleh perawat. Berdasarkan data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ME paling banyak tejadi pada fase administrasi. 

Walaupun data yang diperoleh dari salah satu Rumah Sakit Swasta di 

Indonesia Tengah pada tahun 2017 kejadian ME pada fase dispensing 

menduduki peringkat pertama sebesar 75%, namun penulis hanya berfokus 

pada fase administrasi. Penggunaan alat elektronik menjadi salah satu upaya 

dalam mencegah medication error (WHO, 2016). Alat elektronik yang 

dapat digunakan dalam mencegah ME pada fase administrasi adalah 

teknologi BCMA. Oleh karena itu, penulis tertarik membuat kajian literatur 

mengenai efektifitas teknologi BCMA dalam mencegah medication error.  

 

1.3  Tujuan Penelitian   

Tujuan penelitian ini adalah untuk identifikasi efektifitas 

penggunaan teknologi Barcode Medication Administration dalam 

mencegah medication error dari lima sumber artikel. 



6  

  

1.4  Pertanyaan Penelitian  

  Pertanyaan penelitian adalah suatu bentuk atau hal yang ingin 

didapatkan jawabannya. Pertanyaan penelitian ini memberikan struktur 

untuk keseluruhan proses tinjauan literatur. Pertanyaan penelitian 

sebaiknya dibuat dengan jelas, tidak terlalu luas, dan fokus pada topik. 

Pertanyaan penelitian yang baik dan jelas akan menuntun dalam 

membuat literature review (Aveyard, 2010). Berdasarkan perumusan 

masalah maka pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana efektifitas 

penggunaan teknologi Barcode Medication Administration dalam 

mencegah medication error?” 

 

1.5   Manfaat Penelitian   

  Manfaat Penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi 

kepentingan  pengembangan program maupun kepentingan ilmu 

pengetahuan. Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian 

(Notoatmodjo, 2015):  

1.5.1 Manfaat teoritis  

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan 

bagi dunia kesehatan khususnya dalam penggunaan teknologi Barcode 

Medication Administration untuk mencegah medication error sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan terkhusus untuk 

keselamatan pasien.  
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1.5.2 Manfaat praktis  

1. Divisi Keperawatan Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan kepada perawat dalam rangka meningkatkan keamanan 

pelayanan kesehatan melalui penggunaan teknologi Barcode 

Medication Administration untuk mencegah medication error. 

2. Mahasiswa Keperawatan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pembelajaran mahasiswa keperawatan tentang efektifitas 

penggunaan teknologi Barcode Medication Administration untuk 

mencegah medication error. 

3. Peneliti selanjutnya  

Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat menjadi sumber 

untuk melakukan penelitian empiris.  

 

 

 

 

 

 

 

 




