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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan pasien adalah disiplin ilmu di sektor perawatan kesehatan yang 

menerapkan metode ilmu keselamatan menuju tujuan mencapai sistem 

penyampaian layanan kesehatan yang dapat dipercaya (Emanuel, et al., 2008). 

Keselamatan pasien terkait dengan “kualitas perawatan”, namun kedua konsep 

tersebut tidak identik. Keselamatan merupakan bagian penting dari kualitas 

(Vincent, 2010).  

International Patient Safety Goals (IPSG), bertujuan untuk membantu 

organisasi terakreditasi untuk menangani bidang-bidang khusus tentang 

keselamatan pasien.  IPSG terdiri dari enam tujuan, yaitu identifikasi pasien dengan 

benar, meningkatkan komunikasi yang efektif, meningkatkan keamanan obat 

dengan kewaspadaan tinggi, memastikan benar pasien, benar tindakan dan benar 

lokasi, mengurangi resiko infeksi terkait perawatan kesehatan, mengurangi resiko 

cedera akibat jatuh (Joint Commission International, 2018). Komite Keselamatan 

Pasien Rumah Sakit (KKPRS) mendorong rumah sakit di Indonesia untuk 

menerapkan “Sembilan Solusi Keselamatan Pasien Rumah Sakit”, langsung atau 

bertahap, sesuai dengan kemampuan dan kondisi rumah sakit masing-masing yang 

salah satunya yaitu memperhatikan nama obat, rupa dan ucapan mirip 

(NORUM/Look-Alike, Sound-Alike Medication Names) (Tutiany, Lindawati, & 

Krisanti, 2017). 
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Kesalahan pengobatan (medication error) adalah suatu kegagalan dalam 

pengobatan yang memiliki potensi membahayakan pasien dalam proses pengobatan 

ataupun perawatan sesuai dengan dampak klinisnya (Belen & al, 2010). Kesalahan 

pengobatan merupakan kesalahan serius, namun hal ini sering tak diperhatikan 

(Aronson, 2009).  

Pemberian obat merupakan salah satu tanggung jawab perawat yang paling 

penting. Untuk memberikan obat dengan aman, perawat harus memahami prinsip 

dasar dari pemberian obat, memastikan obat tidak lewat dari tanggal kadaluarsa, 

dan memastikan untuk mencuci tangan dan mengikuti  prinsip “enam benar” ketika 

melakukan pemberian obat (Workman, LaCharity, & Kruchko, 2011). Prinsip enam 

benar pemberian obat telah dikenal sebagai standar keperawatan yang berhubungan 

dengan terapi obat. Setiap tindakan dari prinsip enam benar lebih berfokus kepada 

individu atau pasien daripada sistem yang dimulai dari pemberian resep dan semua 

proses pemberian obat (Lilley, Collins, & Snyder, 2014). Enam benar pemberian 

obat terdiri dari : benar obat, benar waktu, benar dosis, benar pasien, benar rute, dan 

benar dokumentasi (Clayton & Willihnganz, 2017). 

Penelitian yang dilakukan dalam 5 tahun terakhir oleh Medication Administer 

Errors (MAEs) pada tahun 2017, melaporkan bahwa rata-rata kesalahan pemberian 

obat terjadi sebesar 60 persen, diantaranya merupakan kesalahan waktu, dan 

kesalahan dosis. Secara global, biaya yang terkait dengan kesalahan obat telah 

diperkirakan mencapai US$ 42 miliar pertahun atau hampir 1% dari pengeluaran 

total kesehatan global. Kesalahan pengobatan menyebabkan setidaknya satu 

kematian setiap hari dan melukai sekitar 1,3 juta orang setiap tahunnya di Amerika 
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Serikat (Bennett, 2017). Berdasarkan Laporan Peta Nasional Insiden Keselamatan 

Pasien, kesalahan dalam pemberian obat di Indonesia menduduki peringkat pertama 

(24,8%) dari 10 besar insiden yang dilaporkan. Proses pemberian obat meliputi 

pemberian resep (prescribing), pencatatan (transcribing), menyalurkan 

(dispensing), pemberian (administering). Dua diantaranya yaitu administering dan 

dispensing menduduki peringkat pertama kesalahan dalam pemberian obat. 

Penelitian lain menunjukkan bahwa peringkat paling tinggi kesalahan pengobatan 

(medication error) terjadi pada tahap ordering (49%), diikuti tahap administration 

management (26%), pharmacy management (14%), dan transcribing (11%) 

(Departemen Kesehatan, 2008). 

Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat telah menetapkan SOP (Standart 

Operational Procedure) yaitu 5 Benar dan Dua Cara Identifikasi Pasien Dalam 

Pemberian Obat pada 17 Oktober 2013 sebagai acuan prosedur dalam pemberian 

obat. Prosesur tersebut bertujuan untuk pencapaian mutu Rumah Sakit Swasta di 

Indonesia Barat, dimana Rumah Sakit tersebut memiliki standar mutu nol persen 

kesalahan dalam pemberian obat. Sebelum menjadi perawat di Satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Barat, perwat harus mengikuiti orientasi salah satunya 

yaitu pengenalan mengenai SOP yang berlaku di Rumah Sakit tersebut. Hal ini 

bertujuan agar perawat memiliki pengetahuan yang benar dan sesuai standar yang 

telah ditetapkan. Namun belum ada data pengetahuan perawat mengenai enam 

benar pemberian obat.  

Berdasarkan data QR (Quality and Risk) di Satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat, pada tahun 2018 terjadi sebanyak 9 kali kesalahan dalam 
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pemberian obat dari rentang bulan januari sampai maret. Melalui hasil wawancara 

peneliti dengan salah satu staf QR di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian 

Barat dikatakan bahwa tidak ada data secara tertulis tentang kesalahan pemberian 

obat dalam 3 tahun terakhir. 

Dari fenomena diatas, penerapan enam benar perlu menjadi perhatian setiap 

perawat dan rumah sakit. Namun hal ini belum pernah dilakukan penelitian di Satu 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. Sehingga belum ada data tentang 

pengetahuan perawat mengenai enam benar penerapan obat oleh karena itu peneliti 

mencoba untuk melakukan penelitian bagaimana hubungan tingkat pengetahuan 

perawat mengenai penerapan enam benar pemberian obat dengan pelayanan 

kesehatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari fenomena yang terjadi di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian 

Barat, peneliti menemukan bahwa terjadi sebanyak 9 kali kesalahan dalam peberian 

obat di ruang rawat inap dari rentang bulan januari sampai maret pada tahun 2018. 

Melalui hasil wawancara peneliti dengan salah satu staf QR di Satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Barat dikatakan bahwa tidak ada data secara tertulis 

tentang kesalahan pemberian obat dalam 3 tahun terakhir. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

Mengidentifikasi hubungan antara tingkat pengetahuan perawat tentang enam 

benar pemberian obat dengan penerapannya di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia 

Bagian Barat. 

1.3.2. Tujuan khusus 

1) Mengidentifikasi tingkat pengetahuan perawat mengenai enam benar 

pemberian obat di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. 

2) Mengidentifikasi penerapan enam benar pemberian obat  di Satu 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. 

3) Menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan perawat tentang 

enam benar pemberian obat dengan penerapannya di Satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Barat. 

  

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana hubungan tingkat pengetahuan perawat mengenai enam benar 

pemberian obat dengan penerapannya di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia 

Bagian Barat ? 

 

1.5 Hipotesis 

H1 : Terdapat hubungan antara tingkat  pengetahuan perawat mengenai 

enam benar pemberian obat dengan penerapannya di Satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Barat. 
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H0 : Tidak terdapat hubungan antara tingkat  pengetahuan perawat 

mengenai enam benar pemberian obat dengan penerapannya di Satu 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi tenaga kesehatan mengenai 

enam benar pemberian obat dan menerapkan enam benar tersebut. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi terhadap mahasiswa dan 

perawat sehingga dapat digunakan sebagai acuan dan dikembangkan apabila 

dilakukan penelitian selanjutnya. 

  




