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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit 

dijelaskan bahwa rumah sakit di Indonesia diwajibkan untuk meningkatkan mutu 

pelayanan melalui akreditasi rumah sakit minimal dalam jangka waktu tiga tahun 

sekali. Standar akreditasi rumah sakit terdiri dari empat kelompok, yang salah 

satunya adalah sasaran keselamatan pasien. Sehingga keselamatan pasien 

merupakan bagian yang sangat penting dalam akreditasi rumah sakit (Komite 

Akreditasi Rumah Sakit, 2012).  

Komunikasi adalah suatu kompleks yang harus dapat dimengerti antara 

pengirim dan penerima pesan serta melibatkan berbagai hal, seperti lingkungan, 

budaya, waktu, keadaan, dan cuaca (Nursalam, 2014). Komunikasi dalam praktek 

keperawatan merupakan unsur utama bagi perawat dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan untuk mencapai hasil yang optimal pada kegiatan keperawatan. 

Komunikasi terhadap berbagai informasi mengenai perkembangan pasien antar 

profesi kesehatan di rumah sakit merupakan komponen yang fundamental dalam 

perawatan pasien (Riensenberg, 2010).  Komunikasi bertujuan untuk menjaga 

kelangsungan proses perawatan pada pasien dan salah satu komunikasi antar 

profesi di rumah sakit terjadi pada saat timbang terima pasien. Timbang terima 

pasien adalah bentuk transfer tanggung jawab perawatan dan tanggung jawab 

medis pasien dari satu tenaga kesehatan ke tenaga kesehatan lainnya. Komunikasi 
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selama proses timbang terima pasien merupakan periode kritis terhadap 

kontinuitas dan keberhasilan perawatan pasien. Salah satu komunikasi yang 

dilakukan oleh perawat antar perawat yaitu operan antar shift. Pemberian asuhan 

keperawatan yang aman kepada pasien dapat mencegah terjadinya Kejadian yang 

Tidak Diharapkan (KTD).  

Berdasarkan laporan dari Institute of Medicine America (IOM), didapatkan 

data bahwa di Utah dan Colorado ditemukan kejadian tidak diharapkan sebesar 

2,9% dan 6,6% di antaranya meninggal dunia, 53% dari jumlah KTD tersebut 

seharusnya dapat dicegah (Preventable adverse events). Data kejadian KTD 

tertinggi terjadi pada pasien rawat inap, sebagaimana dilaporkan IOM bahwa 

angka kematian akibat KTD pada pasien rawat inap di seluruh Amerika berjumlah 

33,6 juta per tahun. Salah satu penyumbang KTD adalah pelaksanaan serah terima 

pasien di ruangan yang kurang maksimal. (Cohen dan Hilligoss, 2009). Laporan 

IKP terhadap KTD di Indonesia berdasarkan kepemilikan rumah sakit tahun 2010 

pada triwulan III ditemukan bahwa rumah sakit Pemerintah Daerah memiliki 

presentasi lebih tinggi sebesar 16% dibandingkan rumah sakit swasta sebesar 

12%. (Gunawan, Widodo, & Harijanto, 2015).  

Handover merupakan cara komunikasi dalam perawatan pasien. Bedside 

handover adalah cara dalam menyampaikan dan menerima sesuatu (laporan) yang 

berkaitan dengan keadaan pasien. Bedside handover juga meliputi transfer 

informasi yang dilakukan, tanggung jawab utama dan kewenangan perawat 

sebelumnya ke perawat yang akan melanjutkan perawatan (Friesen, 2008). Model 

dari bedside handover yaitu handover atau operan yang dilakukan di samping 
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tempat tidur pasien dengan melibatkan atau memberikan kesempatan pada pasien 

dan keluarga pasien secara langsung untuk mengklarifikasi permasalahannya 

sehingga perawat mendapatkan tanggapan balik atau feedback dari pasien 

(Kuntoro, 2010 dalam Sudresti, 2015) 

Pada saat melakukan operan diperlukan suatu komunikasi yang jelas tentang 

kebutuhan pasien, intervensi yang sudah dilaksanakan dan rencana yang akan 

dilakukan selanjutnya serta respon dari pasien. Perawat melakukan handover 

bersama dengan perawat lainnya dengan cara berkeliling ke setiap pasien dan 

menyampaikan kondisi pasien secara akurat di dekat pasien. Cara ini lebih efektif 

daripada harus menghabiskan untuk membaca dokumentasi yang telah dibuat dan 

membantu perawat menerima operan secara nyata (Nursalam, 2014). Kegiatan 

handover ini dapat dilakukan sampai tiga kali per hari yang dilakukan oleh 

perawat sehingga dapat menjadi kesempatan untuk mendapatkan perawatan yang 

buruk. Miskomunikasi perawatan pasien merupakan penyebab utamanya (The 

Joint Commission, 2013). 

SBAR adalah alat komunikasi dalam melakukan identifikasi terhadap pasien 

sehingga mampu meningkatkan kemampuan komunikasi antara perawat dan 

dokter, maupun antara perawat dengan perawat. SBAR merupakan standar 

komunikasi handover untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan 

keselamatan pasien (Ardoin & Brossard 2011). Komunikasi SBAR dilakukan 

pada saat timbang terima (handover), pindah ruang rawat maupun melaporkan 

kondisi pasien ke dokter atau tim kesehatan lain (TIM KP-RS RSUP Sanglah, 

2011). Komunikasi yang berbasis SBAR merupakan strategi komunikasi yang 
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dipakai oleh tim pelayanan kesehatan dalam melaporkan maupun menyampaikan 

keadaan pasien kepada teman sejawat. Sistem komunikasi SBAR dapat berfungsi 

sebagai alat standarisasi komunikasi antara perawat dan dokter. Komunikasi 

SBAR adalah komunikasi dengan menggunakan alat yang logis untuk mengatur 

informasi sehingga dapat ditransfer kepada orang lain secara akurat dan efesien. 

Komunikasi dengan menggunakan alat terstruktur SBAR untuk mencapai 

keterampilan berfikir kritis dan menghemat waktu (NHS, 2012). 

Clark, dkk (2009) melakukan penelitian dengan melibatkan 65 perawat 

melalui penerapan (Patient assessment, Assertive communication, Recommend of 

Care, Team work with trust) PACT project untuk meningkatkan komunikasi 

dalam handover dengan menggunakan komunikasi SBAR dan didapatkan bahwa 

sebesar 82% perawat menyatakan perlu dilakukan pemahaman komunikasi karena 

setiap perawat melakukan pelaporan secara berbeda-beda, 62% perawat 

menyatakan bahwa penggunaan alat dalam komunikasi yaitu teknik SBAR 

membantu perawat dalam mengkomunikasikan informasi mengenai pasien. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Siprapta (2012) di ruang triage IGD RSUP 

Sanglah Denpasar terhadap 43 perawat didapatkan hasil bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara metode komunikasi SBAR pada handover keperawatan 

dengan kinerja perawat dalam melakukan proses keperawatan. 

Berdasarkan data penilaian bedside handover yang dilakukan oleh rumah 

sakit pada bulan Oktober 2017 didapatkan data bahwa pelaporan yang dilakukan 

langsung ke pasien sebesar 83%, pelaporan dengan menggunakan status pasien 

92%, hal yang rahasia dilaporkan sebelum masuk kamar 100%, memperkenalkan 
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diri shift sebelumnya 100%, menanyakan keluhan dan konfirmasi evaluasi yang 

sudah di buat shift sebelumnya 75%, mengingatkan rencana keperawatan yang 

dilakukan pada shift sebelumnya 92%, mengecek lembar observasi, In-patient 

Medical Record (IMR) dan hasil pemeriksaan penunjang lainnnya 92%. Namun, 

dari hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap 10 perawat yang terbagi 

menjadi empat tim di ruang rawat inap Chrysant, perawat melakukan handover 

tetapi tidak langsung ke pasien, perawat hanya berkeliling untuk mengenalkan diri 

pada pasien. Kepala perawat hanya ikut operan pada shift pagi dan pada salah satu 

tim. Saat shift malam perawat tidak memperkenalkan diri ke pasien sehingga 

pasien tidak mengetahui perawat yang sedang bertugas merawatnya. Operan 

lainnya seperti kondisi pasien sebelumnya dan saat ini, rencana tindakan 

dilakukan di nurse station. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai gambaran pelaksanaan bedside handover dengan 

menggunakan teknik SBAR. Disamping itu, belum adanya penelitian tentang 

mengenai gambaran pelaksanaan bedside handover dengan menggunakan teknik 

SBAR yang dilakukan rumah sakit. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

SBAR adalah standar komunikasi tenaga kesehatan khususnya perawat 

dalam melakukan timbang terima pasien dan menjadi standar penilaian untuk 

akreditasi rumah sakit. SBAR penting dilakukan karena kerangka komunikasi 

yang telah terstruktur dan lengkap dalam menjelaskan kondisi pasien dari 

kondisi pasien saat ini, latar belakang pasien, pengkajian, dan rencana yang akan 
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dilakukan. Dalam melakukan timbang terima pasien penting menggunakan 

teknik SBAR untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menurunkan kejadian 

yang tidak diharapkan di rumah sakit.  

Berdasarkan data penilaian bedside handover yang dilakukan oleh rumah 

sakit pada bulan Oktober 2017 didapatkan data mengenai bedside handover 

dengan menggunakan komunikasi teknik SBAR selalu dilakukan di ruangan 

rawat inap. Namun, dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan 

pengamatan 10 perawat di ruangan Chrysant di antaranya tidak melakukan 

bedside handover dengan teknik SBAR dengan benar. Perawat hanya masuk ke 

kamar pasien untuk mengenalkan diri dan tidak melakukan komunikasi SBAR 

pada pasien. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti gambaran 

pelaksanaan bedside handover menggunakan teknik SBAR yang dilakukan 

perawat di satu rumah sakit swasta Indonesia bagian Barat. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Mengetahui gambaran pelaksanaan bedside handover menggunakan teknik 

SBAR di satu rumah sakit swasta Indonesia bagian Barat. 

1.4 Pertanyaan dan Variabel Penelitian 

1.4.1 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran pelaksanaan bedside handover dengan 

menggunakan teknik komunikasi SBAR di satu rumah sakit swasta Indonesia 

bagian Barat ? 
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1.4.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan bedside handover 

menggunakan teknik SBAR.  

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi perkembangan ilmu keperawatan khususnya dalam 

pelaksanaan bedside handover menggunakan teknik SBAR. 

1.5.2 Manfaat praktis 

1. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan data serta 

masukan bagi rumah sakit dalam memperbaiki pelaksanaan 

bedside handover dengan menggunakan teknik SBAR. Sehingga 

dapat meningkatkan mutu, kompetensi dan kualitas pelayanan 

asuhan keperawatan di satu rumah sakit swasta Indonesia bagian 

Barat khususnya ruang rawat inap.  

2. Bagi Mahasiswa Keperawatan  

Dapat mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian 

terutama dalam bidang manajemen sumber daya manusia di 

bidang kesehatan. 
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3. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar bagi 

penelitian sejenis di masa yang akan datang. 
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