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BAB I 

PENDAHULUAN  

Bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, pertanyaan penelitian dan manfaat penelitian sebagi kerangka 

berfikir dalam pembuatan penelitian.  

1.1. Latar Belakang 

 

Menurut Kun (2010), dokumentasi keperawatan adalah informasi tertulis 

atau elektronik yang menggambarkan perawatan atau layanan yang diberikan 

kepada klien atau kelompok klien tertentu, sehingga merupakan unsur terpenting 

dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Linton (2014), mengatakan 

dokumentasi keperawatan sangat penting untuk komunikasi klinis yang baik 

sehingga dapat memberikan gambaran akurat tentang penilaian keperawatan, 

perubahan kondisi, asuhan yang diberikan dan informasi pasien yang terkait 

untuk mendukung tim multidisiplin guna memberikan perhatian yang besar. 

Melalui catatan pendokumentasian asuhan keperawatan, perawat dapat 

berkomunikasi dengan profesional kesehatan lainnya yang berguna untuk 

pengamatan, keputusan, tindakan dan hasil perawatan mereka.  

Pendokumentasian asuhan keperawatan secara akurat dan 

berkesinambungan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 tahun 

2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat, terutama pada pasal 12 

ayat 1 (f) dan (g) yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan praktek, 
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perawat wajib untuk melakukan pencatatan asuhan keperawatan secara 

sistematis dan memenuhi standar. Pendokumentasian asuhan keperawatan yang 

obyektif, akurat dan komprehensif merupakan faktor yang penting untuk 

membuktikan tindakan keperawatan yang profesional dan sesuai kebutuhan yang 

telah diberikan kepada pasien. Ketidaklengkapan dalam mendokumentasikan 

asuhan keperawatan dengan benar dan jelas sesuai standar dapat berdampak 

pada pertanggung jawaban dalam aspek hukum, kualitas pelayanan, komunikasi 

antar tenaga kesehatan, referensi pendidikan dan bahan untuk proses akreditasi. 

Kelalaian ketidakakuratan dalam pembuatan pendokumentasian akan 

menyebabkan pelayanan keperawatan yang diberikan menjadi tidak 

berkesinambungan (Potter and Perry, 2009). Menurut Nursalam (2011), perawat 

profesional dihadapkan pada suatu tuntutan tanggung jawab yang lebih tinggi 

dan tanggung gugat setiap tindakan yang dilaksanakan, artinya, intervensi 

keperawatan yang diberikan kepada klien harus dihindarkan dari terjadinya 

kesalahan-kesalahan dengan melakukan pendekatan proses keperawatan dan 

pendokumentasian yang akurat dan benar. 

Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI pada 2010, menyebutkan kualitas 

rekam medis menjadi salah satu permasalahan rumah sakit, rekam medis yang 

lengkap dan akurat dapat digunakan sebagai referensi pelayanan kesehatan dasar 

hukum (mediko legal), menunjang informasi untuk peningkatan kualitas 

pelayanan medis, riset medis dan dijadikan dasar menilai kinerja rumah sakit. 

Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang akan 

diberikan serta untuk memantau riwayat kesehatan seseorang, setiap pemberi 
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layanan kesehatan diwajibkan untuk membuat rekam medis (Ardika, 2012).  

Berkaitan dengan kedudukan tenaga perawat dalam menghasilkan kualitas 

pelayanan kesehatan di rumah sakit maka diperlukan upaya perbaikan mutu dan 

menjaga mutu pelayanan, termasuk kelengkapan pengisian dokumentasi asuhan 

keperawatan dalam rekam medis (Nelfiyanti, 2009).  

Berdasarkan data dari penelitian Pribadi, (2009) di RSUD Kelet Jepara 

menunjukan bahwa pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan dalam 

kategori baik sebesar 58,1% dan tidak baik sebesar 41,9%. Pada tahun 2012, 

Budianto juga melakukan penelitian di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar 

dengan hasil yang menunjukan bahwa pelaksanaan dokumentasi asuhan 

keperawatan di salah satu rawat inap dalam kategori baik sebesar 70%, cukup 

baik 20%, dan kurang baik 10%. Kemudian, penelitian serupa juga dilaksanakan 

di RSUD Ambarawa dengan hasil pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan 

di RSUD Ambarawa yaitu sebesar 69,1% dalam kategori baik, serta 

kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan masuk dalam kategori baik yaitu 

sebesar 51%-75%.  

Perawat memiliki tanggung jawab penting dalam melakukan 

pendokumentasian asuhan keperawatan pada pasien secara jelas dan benar, 

fungsinya untuk menunjang standar yang akan berdampak pada pertanggung 

jawaban dalam aspek hukum, kualitas pelayanan, komunikasi antar tenaga 

kesehatan, referensi pendidikan dan bahan untuk proses akreditasi. Dokumentasi 

asuhan keperawatan juga digunakan sebagai sarana komunikasi secara tulisan 
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antara rekan kerja di rumah sakit agar mendukung kualitas perawatan dan 

pelayanan pada pasien di rumah rakit. 

Peneliti melihat fenomena yang terajadi pada bulan Maret 2018 di salah 

satu rawat inap rumah sakit swasta di Indonesia bagian tengah, yaitu tidak 

dituliskannya catatan perkembangan secara lengkap yang mengakibatkan miss-

communication antar perawat yang kemudian membuat pelayanan kesehatan 

kepada pasien tidak optimal dan menyebabkan pasien komplain. Pada studi awal 

yang dilakukan peneliti terhadap sepuluh dokumen di salah satu rawat inap 

dengan menggunakan instrumen milik rumah sakit swasta Indonesia bagian 

tengah, peneliti menemukan bahwa dari sepuluh dokumentasi keperawatan 

terdapat beberapa bagian yang tidak dilengkapi seperti: tanda tangan perawat 

yang melakukan dokumentasi askep, waktu dan tanggal yang tidak dicantumkan, 

masalah keperawatan yang tidak dituliskan, pada data diagnosa keperawatan 

pasien, SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Planning) atau catatan yang 

digunakan untuk menjelaskan kondisi pasien secara singkat dan jelas yang tidak 

ditulis oleh perawat, beberapa item pengkajian seperti pengkajian awal pasien 

rawat inap serta pada item aspek kepercayaan dan spiritual pasien, tulisan 

perawat yang tidak jelas dan sulit dibaca, dan tidak lengkapnya formulir yang 

disiapkan. Catatan asuhan keperawatan merupakan media komunikasi antara 

perawat, namun akibat ketidakpatuhan perawat dalam menulis instruksi dengan 

lengkap dan benar maka terjadi kesalahan dalam memberikan perawatan kepada 

pasien. Peningkatan mutu yang dilakukan saat ini dikarenakan rumah sakit 

swasta Indonesia bagian tengah sedang dalam proses akreditasi KARS (Komisi 
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Akreditasi Rumah Sakit) sehingga item dokumentasi keperawatan digunakan 

sebagai indikator penunjang mutu rumah sakit, melalui dokumentasi kita dapat 

melihat kinerja perawat dalam Rumah Sakit tersebut.  

Fenomena pada salah satu rawat inap rumah sakit swasta di Indonesia 

bagian tengah, patut diangkat menjadi penelitian, karena dapat menjadi bahan 

evaluasi kinerja perawat terutama terhadap gambaran dokumentasi asuhan 

keperawatan di satu rumah sakit swasta Indonesia bagian tengah. Penelitian ini 

dapat memberikan masukan agar peningkatan kinerja di salah satu rawat inap 

mencapai target dan sesuai standar optimal yang sudah ditetapkan sehingga 

dapat menciptakan suatu pelayanan yang berkualitas yang juga menjamin 

keselamatan pasien. Ketidaklengkapan dokumentasi asuhan keperawatan dengan 

baik dan benar dapat menyebabkan bahaya yang merugikan pasien khususnya 

keselamatan pasien, serta kualitas pelayanan yang tidak sesuai standar mutu 

yang ditetapkan. 

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan 

penelitian tentang “Deskripsi Gambaran Dokumentasi Asuhan Keperawatan di 

Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah” 

1.2.Rumusan Masalah  

Berdasarkan fenomena sebagaimana dipaparkan pada latar belakang 

tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah 

gambaran dokumentasi asuhan keperawatan di satu rumah sakit swasta 

Indonesia bagian tengah. 
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1.3.Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran dokumentasi asuhan keperawatan di 

satu rumah sakit swasta Indonesia bagian tengah. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui gambaran dokumentasi asuhan keperawatan 

pada tahap pengkajian keperawatan di satu rumah sakit swasta 

Indonesia bagian tengah. 

2. Untuk mengetahui gambaran dokumentasi asuhan keperawatan 

pada tahap diagnosis keperawatan di satu rumah sakit swasta 

Indonesia bagian tengah. 

3. Untuk mengetahui gambaran dokumentasi asuhan keperawatan 

pada tahap perencanaan keperawatan di satu rumah sakit 

swasta Indonesia bagian tengah. 

4. Untuk mengetahui gambaran dokumentasi asuhan keperawatan 

pada tahap implementasi keperawatan di satu rumah sakit 

swasta Indonesia bagian tengah. 

5. Untuk mengetahui gambaran dokumentasi asuhan keperawatan 

pada tahap evaluasi keperawatan di satu rumah sakit swasta 

Indonesia bagian tengah. 
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1.4.Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran dokumentasi asuhan keperawatan di satu rumah 

sakit swasta Indonesia bagian tengah. 

1.5.Manfaat Penelitian  

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat digunakan 

sebagai masukan pada ilmu pengetahuan dan dikembangkan dalam ilmu 

praktik keperawatan khususnya mengenai deskripsi atau gambaran 

dokumentasi asuhan keperawatan di satu rumah sakit swasta Indonesia 

bagian tengah. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1.5.2.1. Bagi rumah sakit swasta di Indonesia bagian tengah 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan 

masukan bagi pihak rumah sakit dalam menyusun 

standar prosedur operasional tentang cara pengisian 

dokumentasi keperawatan untuk peningkatan mutu dan 

kualitas pelayanan di ruang rawat inap khususnya ruang 

rawat inap “S” rumah sakit swasta Indonesia bagian 

tengah. 

1.5.2.2. Bagi perawat di ruang rawat inap rumah sakit swasta 

Indonesia bagian tengah. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja perawat dalam pendokumentasian asuhan 
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keperawatan sesuai tahap-tahap proses keperawatan yang 

terdiri dari: pengkajian, diagnosa keperawatan, 

perencanaan, implementasi dan evaluasi secara efektif 

dan efisien. Serta dipergunakan untuk menunjang mutu 

pelayanan di bidang keperawatan kepada pasien. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




