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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

     Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI, 2008) dalam panduan 

keselamatan pasien di Rumah Sakit melaporkan insiden kesalahan dalam 

keselamatan pasien. Hal ini juga terjadi di Indonesia berupa kesalahan pemberian 

obat. Menurut Cahyono (2008), setiap perawat wajib menerapkan keselamatan 

pasien (patient safety) untuk mencegah timbulnya kerugian yang dialami oleh 

pasien dan insiden kesalahan obat harus zero error di Rumah Sakit. Dampak yang 

ditimbulkan dalam kesalahan obat menyebabkan pasien memperpanjang hari rawat 

inap, menambah biaya perawatan, serta yang terburuk bisa menghilangkan nyawa 

pasien. 

     Joint Commission International (JCI, 2014) dan World Health Organitation 

(WHO, 2014) dalam Fatimah (2016), melaporkan beberapa negara sebanyak 70% 

insiden kesalahan pengobatan dan sampai menimbulkan cacat permanen pada 

pasien. Di Indonesia kesalahan pemberian obat tidak jarang menjadi tuntutan 

hukum. Indonesia sangat serius dalam memperhatikan keselamatan pasien sehingga 

mengadopsi dari JCI dan WHO terkait sasaran keselamatan pasien yang 

dimasukkan dalam akreditasi setiap Rumah Sakit, ini akan membuat setiap Rumah 

Sakit akan meningkatkan keselamatan pasien demi terjaminnya keselamatan pasien 

di Rumah Sakit. 
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     Pelayanan keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan kesehatan atau 

tindakan keperawatan mandiri yang diberikan karena adanya ketidakmampuan 

manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi bio-psiko-sosio-kultural 

dan spiritual yang dapat ditunjukkan pada individu dan masyarakat dalam rentang 

sehat sakit (Nursalam, 2011). Salah satu bentuk pelayanan keperawatan yang 

diberikan adalah pemberian obat untuk kesembuhan pasien. Dalam memberikan 

obat yang aman pada klien, perawat harus menerapkan prinsip enam benar 

(Sutrisno, 2008). Prinsip enam benar meliputi benar pasien, benar obat, benar dosis, 

benar waktu, benar rute, dan benar dokumentasi (Perry & Potter, 2009). 

     Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Lestari (2009) dengan judul 

“Pengalaman Perawat dalam Menerapkan Prinsip Enam Benar dalam Pemberian 

Obat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus”. Didapatkan data 

30% obat yang diberikan tidak didokumentasikan, 15% obat diberikan dengan cara 

yang tidak tepat, 23% obat diberikan pada waktu yang tidak tepat, 2% obat tidak 

diberikan, dan 12% obat diberikan dengan dosis yang tidak tepat. Seorang perawat 

tidak dapat melakukan penerapan prinsip enam benar dikarenakan beban kerja yang 

terlalu berlebihan. Beban kerja yang berlebihan dapat menimbulkan kesalahan 

perawat, motivasi yang kurang, situasi lingkungan dan pengaturan ketenagaan serta 

manajemen yang ada berkaitan dengan individu seseorang. Karakterisik yang ada 

dalam individu seseorang yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, 

dan lama masa kerja yang dikemukakan oleh Gybson (Sayono, 2013). 
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     Pelayanan yang baik tidak terlepas dari adanya komitmen perawat untuk 

memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Pelayanan keperawatan di rumah 

sakit merupakan suatu faktor penentu bagi mutu pelayanan dan citra rumah sakit di 

mata masyarakat (Sutrisno, 2008). Motivasi merupakan kekuatan yang dimiliki 

perawat untuk meningkatkan kinerja dalam menerapkan prinsip enam benar. 

Penerapan tersebut dapat memberikan dampak bagi pasien, berupa kesembuhan 

pasien dengan cepat.  

     Berdasarkan hasil penelitian dari Ariyani (2009), perawat yang memiliki 

motivasi rendah mempunyai risiko terjadi medication error dua kali lebih tinggi saat 

pemberian obat daripada perawat yang memiliki motivasi tinggi dalam prinsip enam 

benar pemberian obat. Faktor usia juga berpengaruh terhadap kinerja perawat jika 

dilihat dari sejumlah kualitas positif yang dibawa para pekerja lebih tua pada 

pekerjaan mereka, tetapi para pekerja yang lebih tua juga dipandang kurang 

memiliki fleksibilitas dan sering menolak teknologi baru (Robbin, 2008). Masa 

kerja juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Beberapa bukti terbaru 

menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara masa kerja dan kinerja. Masa 

kerja yang semakin lama akan mempengaruhi kualitas kerja yang berujung pada 

perbaikan kinerja seorang pegawai (Robbin, 2008). 

     Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Worung (2015), menyatakan bahwa 

perawat yang berusia 25-46 tahun memiliki kinerja yang baik dibandingkan dengan 

perawat yang usianya masih dibawah 25 tahun. Pada kelompok umur >46 tahun, 

terdapat 20 responden yang 10 diantaranya dinilai memiliki kinerja baik dan 10 
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responden dinilai memiliki kinerja yang kurang. Hal ini berkaitan dengan 

bertambahnya usia seseorang kecepatan, kecekatan, dan kekuatan makin menurun 

seiring berjalannya waktu. Pada observasi peneliti menemukan faktor-faktor 

terciptanya motivasi perawat dalam melakukan asuhan keperawatan berupa : usia, 

tingkat pendidikan, kelelahan / kebosanan, kondisi lingkungan bekerja dan peran 

supervisi dalam melakukan asuhan keperawatan. Faktor-faktor tersebut dapat 

memicu motivasi perawat dalam melakukan asuhan keperawatan yang lebih baik. 

     Berdasarkan hasil observasi peneliti selama peneliti melakukan praktik klinik di 

Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia bagian Tengah. Peneliti menemukan 

ketidaksesuaian antara Standar Prosedur Operasional (SPO) Rumah Sakit dan cara 

kerja perawat secara langsung. Pada SPO Rumah Sakit tertulis, enam benar dalam 

pemberian obat meliputi : pasien benar, obat benar, dosis benar, waktu benar, cara 

benar, Inpatient Medication Record (IMR). Sedangkan pada cara kerja perawat, 

peneliti mengamati bahwa perawat tampak tidak menggunakan label identitas 

pasien pada saat mempersiapkan dan saat pemberian obat pada pasien. Perawat 

memberikan obat tersebut tanpa melalukan pengecekan ulang sebagai validasi 

kepada pasien yang akan menerima obat. 

     Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 12 perawat diruangan di 

Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia bagian Tengah, menunjukkan bahwa 10 

perawat tidak melakukan prinsip enam benar dikarenakan sudah terbiasa tanpa 

melakukan validasi ulang. Hasil observasi mengenai motivasi perawat terhadap 

prinsip enam benar pemberian obat dikategorikan rendah. Hal tersebut ditunjukkan 
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dari perilaku perawat yang tidak menempelkan stiker pasien pada obat dan tidak 

melakukan validasi saat memberikan obat sehingga cenderung terjadinya 

medication error. Angka kejadian medication error di Rumah Sakit Swasta 

Indonesia bagian Tengah adalah 5,25% dari 5% angka yang ditetapkan oleh Rumah 

Sakit Swasta Indonesia bagian Tengah. Dimyati dan Mudjiono (2009), mengatakan 

dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk 

perilaku belajar dipandang sebagai motivasi. Dari fenomena tersebut, peneliti 

merasa perlu untuk melakukan penelitian guna mengetahui gambaran motivasi 

perawat dalam penerapan prinsip enam benar pemberian obat. 

1.2. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah untuk 

mengetahui gambaran motivasi perawat dalam penerapan prinsip enam benar 

pemberian obat di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia bagian Tengah. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1) Tujuan Umum 

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran motivasi perawat 

dalam penerapan prinsip enam benar pemberian Obat di Satu Rumah 

Sakit Swasta Indonesia bagian Tengah. 

2) Tujuan Khusus 

a) Mengindentifikasi karakteristik responden; usia, jenis kelamin, 

pendidikan terakhir dan lama kerja perawat. 
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b) Mengindentifikasi motivasi perawat dalam menerapkan prinsip enam 

benar pemberian obat di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia bagian 

Tengah. 

1.4. Pertanyaan Penelitian 

     Bagaimana gambaran motivasi perawat dalam menerapkan prinsip enam benar 

pemberian obat di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia bagian Tengah? 

1.5. Manfaat Penelitian 

1) Bagi Manajemen Rumah Sakit 

     Sebagai masukan bagi pihak Rumah Sakit agar dapat menetapkan 

Standar Operasional Prosedur prinsip enam benar dalam pemberian obat 

dan dapat meningkatkan kinerja perawat dalam pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi khususnya dalam pemberian obat. 

2) Bagi Perawat 

     Untuk menambah wawasan perawat dalam meningkatkan pelaksanaan 

prinsip enam benar dalam pemberian obat sehingga kesalahan pemberian 

obat dapat dihindari. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

     Sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan penerapan prinsip enam benar dalam pemberian obat. 

 




