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BAB I: 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pertanyaan penelitian dan manfaat kajian literatur. 

 

1.1 Latar Belakang 

Medication error merupakan jenis insiden keselamatan pasien yang paling 

umum terjadi di dunia, dan menyebabkan kerugian bagi pasien, staf rumah sakit 

dan biaya perawatan (Björksén, 2016). Untuk mencegah medication error, maka 

World Health Organisation (WHO) menyusun satu kerangka untuk 

mengkategorikan informasi yang didapatkan dalam konsep medication safety. 

Durham (2015) menyatakan bahwa medication safety merupakan tanggung jawab 

seluruh tenaga kesehatan, termasuk dalam hal ini perawat. 

Perawat sebagai tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan dan memberikan obat dengan benar. Perawat berada pada posisi yang 

ideal untuk memantau efek obat terhadap pasien serta respon pasien setelah 

pemberian obat, karena perawat meluangkan sebagian besar waktunya berada di 

samping pasien. Perawat dapat memberikan pendidikan bagi pasien dan keluarga 

tentang program pengobatan, serta menjadi jembatan informasi kepada dokter 

tentang efek obat terhadap pasien. Selain berperan memberikan obat kepada pasien, 

perawat juga memegang andil untuk menentukan apakah seorang pasien bisa 
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mendapat obat pada waktunya dan mengkaji kembali kemampuan pasien 

menggunakan obat secara mandiri (Potter & Perry, 2010). 

World Health Organization (WHO, 2017) mengatakan angka kejadian 

medication error di negara berkembang memiliki tingkat yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan negara maju. Di beberapa negara berkembang di benua 

Afrika seperti di Etiopia, ditemukan bahwa kesalahan pemberian obat merupakan 

masalah umum yang berkisar antara 4,355 – 89,99% (Girma, 2015). Selanjutnya di 

Iran salah satu negara berkembang di benua Asia, prevalensi medication error yang 

dilaporkan menunjukkan tingkat tertinggi yaitu 14,3% - 70% (Ahmadizar, 2016). 

Angka kejadian medication error di RSUD Dr. Moewardi, Surakarta, Indonesia 

pada tahun 2013 adalah 84 kasus dan untuk rata-rata kasus medication error sampai 

pertengahan tahun 2014 ditemukan 34 kasus (Buletin RSDM, 2014). 

Berdasarkan hasil Monthly Medication Error tahun 2017 pelaporan insident 

report yang terdokumentasi di salah satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Bagian 

Tengah, tercatat 57 peristiwa medication error (Buletin RSSIBT, 2017). 

Selanjutnya berdasarkan pengamatan terhadap perilaku perawat dalam memberikan 

obat, yang dilakukan selama bulan  Januari 2018 terhadap kurang lebih 20 perawat, 

terdapat 18 perawat yang tidak mengikuti Standar Prosedur Operasional (SPO) 

yang ditetapkan rumah sakit dalam pemberian obat seperti ketidaktepatan waktu, 

tidak dilakukannya double check, dan tidak melakukan identifikasi pasien sebelum 

memberikan obat. 

Ada beberapa faktor yang memengaruhi perawat melakukan medication 

safety. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor manusia dan faktor sistem 
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serta faktor lingkungan. Faktor manusia terdiri dari adanya laporan saat melakukan 

kesalahan, pengetahuan tentang farmakologi, serta cara perawat mengenali faktor 

perseptual dan human error itu sendiri. Faktor sistem meliputi supervisi, dan faktor 

lingkungan meliputi kebisingan ruangan serta distraksi (Durham, 2015). Rumah 

sakit perlu meninjau faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanan medication safety 

agar rumah sakit dapat menerapkan intervensi untuk menekan tingginya angka 

medication error. 

Penelitian yang mengungkapkan mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi pelaksanaan medication safety di negara berkembang belum cukup 

banyak. Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik 

untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan medication safety di 

beberapa negara berkembang melalui kajian literatur. Penulis mengambil data dari 

negara berkembang karena mengingat situasi dari fenomena yang ditemukan oleh 

penulis juga terjadi di negara berkembang.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Tingginya kasus medication error yang terjadi disebabkan oleh beberapa 

faktor yang berbeda-beda antara lain faktor manusia, faktor sistem, serta faktor 

lingkungan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti 

faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan medication safety di beberapa negara 

berkembang melalui kajian literatur. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Kajian literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi perawat dalam melaksanakan medication safety di negara 

berkembang. 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dipaparkan, maka pertanyaan 

penelitian yang akan dibahas adalah “Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi 

perawat dalam melaksanakan medication safety di negara berkembang?” 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Akademik 

Hasil penelitian dalam kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dalam bidang akademik, khususnya pada pengembangan pengetahuan 

mengenai faktor yang memengaruhi terjadinya medication error oleh perawat. 

1.5.2 Bagi Instansi Kesehatan 

Setelah mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan 

medication safety yang terjadi dibeberapa negara berkembang, diharapkan bagi 

instansi-instansi yang bergerak di dunia kesehatan untuk mengambil langkah 

pencegahan agar tidak terjadi medication error melalui peningkatan pelaksanaan 

medication safety. 
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1.5.3 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil kajian literatur ini, diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya 

yang juga akan membahas mengenai faktor yang memengaruhi pelaksanaan 

medication safety oleh perawat 

 

  




