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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, pertanyaan penelitian  dan manfaat dari penelitian. 

  1.1 Latar Belakang 

Kepedulian untuk identifikasi pasien secara benar telah dibuktikan dalam 

Internasional Patient Safety Goals tahun 2015, identifikasi pasien merupakan 

sasaran keselamatan pasien yang pertama. JCAHO (Joint Commision on 

Accreditation of Healthcare Organizations) menerbitkan beberapa laporan 

kejadian sentinel yang diakibatkan oleh kesalahan dalam identifikasi pasien. 

Identifikasi yang tidak benar mengakibatkan pasien menjalani prosedur yang tidak 

seharusnya dijalani oleh pasien tersebut.  

Keselamatan pasien di rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah 

sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asessment risiko, 

identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan 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 

(Permenkes No 1691, 2011). 

Menurut UU no 44 Tahun 2009 Rumah sakit sebagai penyelenggara 

pelayanan kesehatan harus mampu memberikan perlindungan terhadap 

keselamatan pasien, sumber daya manusia yang ada, masyarakat, serta lingkungan 
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di Rumah Sakit itu sendiri. Kesalahan karena kekeliruan identifikasi pasien terjadi 

di hampir semua aspek atau tahapan diagnosis dan pengobatan sehingga 

diperlukan adanya ketepatan identifikasi pasien. Identifikasi pasien dilakukan 

pada saat sebelum melakukan tindakan keperawatan atau prosedur lain, pemberian 

obat, transfuse atau produk darah, pengambilan darah dan pengambilan specimen 

lain untuk uji klinis. Cara identifikasi pasien yaitu dengan tanggal lahir, nama 

pasien, nomor rekam medis dan gelang berkode batang. Nomor kamar atau tempat 

tidur tidak dapat digunakan untuk identifikasi. 

Kesalahan karena kekeliruan identifikasi pasien sering terjadi di hampir 

semua aspek atau tahapan diagnosis dan pengobatan sehingga diperlukan adanya 

ketepatan identifikasi pasien, Penggunaan gelang identifikasi pasien adalah 

implementasi sasaran pertama dari 6 Sasaran Keselamatan Pasien yaitu ketepatan 

identifikasi pasien. Hal tersebut terutama dimaksudkan untuk dapat 

mengidentifikasi pasien yang dirawat inap di rumah sakit secara tepat pada saat 

dilakukannya pelayanan maupun pengobatan. Pasien perlu diidentifikasi secara 

pasti ketika akan diberikan obat, darah atau produk darah, pengambilan darah dan 

spesimen lain untuk pemeriksaan klinis atau mendapatkan tindakan medis lainnya, 

sehingga terhindar dari kesalahan yang mungkin dapat berakibat fatal bagi 

keselamatan pasien (Kemenkes, 2011). 
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Jumlah Rumah Sakit (RS) di Sulawesi Utara adalah sebanyak 39, baik 

milik pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, swasta, TNI dan POLRI. 28 RS 

telah terakreditasi dan salah satunya yaitu RSUP. Prof. Dr. R.D Kandou Manado. 

RS ini telah menerapkan program patient safety yang merupakan syarat yang 

diterapkan oleh semua RS yang terakreditasi, dalam hal ini pemasangan gelang 

identifikasi pada pasien telah dilakukan (Kemenkes, 2014). 

Artikel yang disusun oleh Dewi Anggraeni, Lukman Hakim, Cecilia 

Widjiati dengan judul “evaluasi pelaksanaan sistem identifikasi pasien di instalasi 

rawat inap rumah sakit” menyatakan pentingnya identifikasi pasien ini dengan 

memberikan fenomena yang terjadi pada Lembaga Nasional keselamatan pasien 

Inggris melaporkan 236 kejadian near miss berhubungan dengan kehilangan 

gelang identitas dan informasi yang salah pada gelang identitas lainnya. 

Kesalahan identifikasi juga ditemukan pada lebih 100 analisa akar masalah pada 

2009-2010 mengalami kehilangan fungsi dan diperkirakan bisa naik jika kasus 

identifikasi pada lingkup non bedah. Menurut peneliti data keselamatan pasien di 

Rumah Sakit tempat studi paska akreditasi pada periode bulan Januari-September 

2013 tercatat 76 insiden 10 diantaranya merupakan keselamatan pasien pada bulan 

Februari-Juni 2013 ditemukan kesalahan identifikasi pasien sebanyak 89 kali 

dengan rerata 18 kali per bulan. 
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Paradigma baru dalam sistem akreditasi KARS versi 2012, mengarahkan 

seluruh kegiatan pelayanan rumah sakit agar mampu memberikan pelayanan yang 

memenuhi standar kualitas serta jaminan rasa aman dan perlindungan terhadap 

dampak pelayanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat 

akan pelayanan yang berkualitas serta aman. Peneliti mendapatkan data kejadian 

identifikasi pasien di Rumah sakit Swasta di Indonesia bagian Tengah dari bulan 

Januari sampai Desember 2017, ditemukan 1% insiden kesalahan identifikasi 

yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan 

saat memberikan tindakan asuhan keperawatan dengan adanya 1% kesalahan ini 

jika tidak dilakukan penelitian lebih lanjut juga dapat menjadi dampak yang buruk 

bagi keselamatan pasien karena akan mengakibatkan meningkatnya mortalitas, 

kemudian selanjutnya peneliti malakukan penelitian ini karena masih sedikitnya 

penelitian mengenai identifikasi pasien karena dianggap sepele. Berdasarkan 

pembahasan diatas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran sikap 

perawat mencegah terjadinya kesalahan mengidentifikasi pasien. 



5 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan harus mampu 

memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, cara identifikasi 

pasien yaitu dengan, nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir dan 

gelang berkode batang. Semua pemberian layanan kesehatan harus memastikan 

identitas pasien sebelum memberikan pelayanan ke pasien untuk memastikan 

proses identifikasi terkait pelayanan pasien dilakukan secara tepat di semua 

area rumah sakit khususnya rumah sakit swasta di Indonesia bagian tengah. 

Sehingga tidak merugikan rumah sakit maupun membahayakan keselamatan 

pasien karena salahnya identifikasi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, bahwa Identifikasi 

pasien  merupakan salah satu hal yang penting ketika memberikan pelayanan 

kesehatan, yang dapat menyebabkan kerugian pada pasien dan dapat 

memengaruhi keselamatan ketika tenaga kesehatan dalam hal ini perawat,tidak 

melaksanakan identifikasi. Peneliti mendapatkan data kejadian identifikasi 

pasien di Rumah sakit Swasta di Indonesia bagian Tengah dari bulan Januari 

sampai Desember 2017, ditemukan 1% insiden kesalahan identifikasi yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan. Maka peneliti tertarik ingin melihat 

bagaimana pelaksanaan identifikasi pasien oleh perawat dalam mencegah 

terjadinya kesalahan identifikasi pasien di ruang rawat inap di Satu Rumah 

Sakit Swasta Indonesia bagian Tengah. 
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1.3 Tujuan penelitian 

 Adapun Tujuan dari penelitian ini,yaitu : 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran 

pelaksanaan identifikasi pasien dalam mencegah terjadinya kesalahan 

identifikasi pasien di ruang rawat inap  di Satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia bagian Tengah. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran pelaksanaan proses identifikasi dengan 

benar berdasarkan standar operasional yang berlaku yaitu dengan 

tanggal lahir,nama pasien,nomor rekam medis,dan gelang berkode 

batang. 

2. Mengetahui hasil dalam bentuk presentase dari observasi 

pelaksanaan identifikasi pasien pada pemberian obat dalam berbagai 

rute. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pernyataan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yaitu bagaimana gambaran pelaksanaan 

identifikasi pasien dalam mencegah terjadinya kesalahan identifikasi pasien 

diruang rawat inap di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia bagian Tengah? 

1.5 Manfaat penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:  

1.5.5 Manfaat Teoritis 
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 Penelitian ini bermanfaaat untuk memperluas ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan pelaksanaan identifikasi. 

1.5.2    Manfaat Praktis  

 Penelitian tentang Pelaksanaan Identifikasi pasien ini, diharapkan 

dapat bermanfaat bagi dunia kesehatan yaitu: 

1) Perawat dan mahasiswa keperawatan 

 Diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan 

informasi pembelajaran dan bahan acuan dalam meningkatkan 

kualitas pelaksanaan identifikasi. 

2) Institusi, organisasi atau komunitas yang terkait dengan 

keperawatan  

  Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi 

untuk meningkatkan proses belajar-mengajar dan meningkatkan 

kualitas pelaksanaan identifikasi.  

1.5.3 Manfaat Untuk Rumah Sakit 

  Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk Rumah 

Sakit terkhusus untuk tim IPSG dalam pelaksanan identifikasi 

pada ruang rawat inap. 

1.5.4 Manfaat Untuk Peneliti 

 Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi data dasar untuk 

penelitian berikutnya dan dapat menjadi bahan acuan untuk 

meneliti mengenai pelaksanaan identifikasi. 

 




