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fBAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

International Patient Safety Goals (IPSG) adalah suatu standar internasional 

keamanan pasien yang digunakan untuk meningkatkan keselamatan pasien di rumah 

sakit. Menurut Joint Commission International (2012), IPSG dibagi menjadi 6 bagian 

yakni mengidentifikasi pasien dengan benar, meningkatkan komunikasi yang efektif, 

meningkatkan keamanan obat dengan kewaspadaan tinggi, memastikan operasi yang 

aman, mengurangi risiko infeksi terkait perawatan kesehatan, serta mengurangi risiko 

jatuh. 

Obat yang diberikan kepada pasien adalah bahan atau paduan bahan, termasuk 

produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem 

fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, 

penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Menurut Undang- 

Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 pemberian obat oleh petugas  kesehatan 

kepada pasien bertujuan memberikan dampak yang baik kepada pasien jika obat 

tersebut diberikan dengan baik dan benar. Obat yang diberikan oleh tenaga kesehatan 

akan memberikan dampak yang buruk atau merugikan jika obat diberikan tanpa 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan 

pemberian obat. Pemberian obat yang membawa dampak yang buruk dan merugikan 

pasien atau kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien yang dilakukan oleh 
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tenaga kesehatan disebut dengan medication error. Sesungguhnya hal ini dapat 

dicegah jika perawat teliti saat melakukan pemberian obat dengan memperhatikan 

setiap faktor yang dapat menyebabkan terjadinya medication error. 

American Society of Hospital Pharmacist (ASHP) tahun 1993 menjelaskan 

bahwa medication error dapat terjadi pada setiap titik dari penggunaan obat. Sistem 

penggunaan obat yang dimaksud tersebut adalah fase planning/ perencanaan, fase 

selection/ pemilihan and procurement/ pengadaan, fase storage/ penyimpanan, fase 

patient admission/ masuk ke pasien, fase ordering/ pemesanan, transcribing/ 

penerjemahan, reviewing/ peninjauan, fase preparing/ persiapan, fase dispensing, fase 

administration/ pemberian, fase monitoring/ pemantauan, fase patient discharger/ 

pelepasan pasien, dan fase evaluation/ evaluasi. Fase administrasi adalah fase dimana 

obat diberikan langsung oleh petugas kesehatan kepada pasien dan petugas kesehatan 

yang bertanggung jawab memberikan obat kepada pasien adalah dokter, perawat, 

apoteker dan asisten apoteker. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tajuddin, Sudirman, dan Maidin pada tahun 

2012dengan judul “Faktor penyebab medication error di instalasi rawat darurat” di 

RS Dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS) Makassar. Menggunakan desain penelitian 

kualitatif menggunakan wawancara, observasi dan dokumen sekunder. Total 

sampling yang diperoleh 14 orang yang diwawancarai. Berdasarkan penelitian 

tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab medication error pada 

fase administrasi adalah faktor yang terkait dengan karakter individu perawat, 
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kesibukan kerja, keluarga pasien yang tidak koperarif, dan pemahaman keluarga 

pasien mengenai prosedur pengambilan obat. (Tajuddin, Sudirman, & Maidin, 2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Budihardjo pada tahun 2017 dengan judul “Faktor 

Perawat Terhadap Kejadian Medication Administration di Isnstalasi Rawat Inap”. 

Menggunakan desain penelitian deskriptif observasional yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian kesalahan 

pengobatan. Total sampling yang diperoleh 132 perawat yang terbagi di 7 ruangan 

rawat inap RSU Haji Surabaya. Berdasarkan penelitian tersebut maka diperoleh 

kesimpulan bahwa faktor penyebab medication error pada fase administrasi adalah 

keterampilan perawat, pengetahuan perawat, komunikasi antara perawat dan pasien. 

(Budihardjo V, 2017). Berdasarkan Laporan Peta Nasional Keselamatan Pasien 

(Kongres PERSI 2007) Indonesia menduduki peringkat pertama kesalahan dalam 

pemberian obat (24,8%) dari 10 besar insiden yang dilaporkan Kementrian Kesehatan 

pada tahun 2008. 

Berdasarkan data dari Rumah Sakit Swasta di Indonesia bagian barat selama 

periode bulan Januari hingga Maret 2018 didapatkan tiga kejadian kesalahan 

pemberian obat pada bulan Januari, dua kejadian pada bulan Februari, dan empat 

kejadian pada bulan maret. Berdasarkan fenomena yang ditemukan, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan individu perawat dengan 

medication error pada fase administrasi di Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Peningkatan keamanan pemberian obat adalah hal yang harus diperhatikan pada 

saat obat diberikan. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan adanya 

beberapa faktor yang mengakibatkan kesalahan pemberian obat pada fase 

administrasi antara lain karakter individu perawat, kesibukan kerja, keluarga pasien 

yang tidak kooperatif, dan pemahaman keluarga pasien mengenai prosedur pemberian 

obat dan komunikasi antara perawat dan pasien. Berdasarkan Laporan Peta Nasional 

Keselamatan Pasien (Kongres PERSI 2007) Indonesia menduduki peringkat pertama 

kesalahan dalam pemberian obat (24,8%) dari 10 besar insiden yang dilaporkan 

(Kemenkes, 2008). Berdasarkan data dari rumah sakit swasta di Indonesia bagian 

barat selama periode bulan Januari hingga Maret 2018 didapatkan tiga kejadian 

kesalahan pemberian obat pada bulan Januari, dua kejadian pada bulan Februari, dan 

empat kejadian pada bulan maret. 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

Menganalisis hubungan karakteristik individu perawat dengan medication 

error pada fase administrasi di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

 

1) Mengidentifikasi kejadian medication error di Satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat 

2) Mengidentifikasi karakteristik individu perawat di Satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat 

3) Menganalisis hubungan usia perawat dengan medication error pada fase 

administrasi di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. 

4) Menganalisis hubungan tingkat pendidikan perawat dengan medication error 

 

pada fase administrasi di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat 

 

5) Menganalisis hubungan masa kerja perawat dengan medication error pada 

fase administrasi di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat 

 
 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

 

Bagaimana hubungan karakteristik individu perawat dengan medication error 

 

pada fase administrasi di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat? 

 

 

 

 

1.5 Hipotesis Penelitian 

 

Ho: Tidak terdapat karakteristik hubungan individu perawat dengan medication  

error pada fase administrasi di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian 

Barat. 

Ha: Terdapat karakteristik hubungan individu perawat dengan medication error 

pada fase administrasi di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

 

1.6.1 Bagi Penulis 

 

Dalam rangaka menyelesaikan tugas akhir kuliah di dalam mengambil program 

kuliah S1 keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. 

 
 

1.6.2 Bagi Fakultas 

 

Hasil kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

dosen dan Clinical Educator sebagai bagian dari tindakan preventif dan promosi 

kesehatan guna mengurangi resiko terjadinya medication error. penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan informasi yang berguna 

dalam meningkatkan pengetahuan selama proses pembelajaran maupun praktek bagi 

mahasiswa dan mahasiswi yang berkaitan dengan medication error. 

 
 

1.6.3 Bagi Rumah Sakit 

 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk 

mengetahui Hubungan antara karakteristik individu perawat dengan medication error 

pada fase administrasi dan juga sebagai sumber informasi untuk meningkatkan 

standar pelayanan di rumah sakit di dalam hal mencegah medication error di rumah 

sakit ini. 




