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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini, dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, pertanyaan penelitian, dan manfaat dari penelitian. 

1.1 Latar Belakang  

Medication error menjadi isu global di beberapa rumah sakit. Menurut 

Institute of Medicine (2011), kesalahan pemberian obat (medication error) 

merupakan definisi umum yang digunakan untuk kesalahan pengobatan, 

yaitu suatu peristiwa yang sebenarnya dapat dicegah dan dapat 

menyebabkan penggunaan obat yang tidak tepat atau membahayakan pasien. 

Medication error dapat menyebabkan efek samping yang membahayakan 

yang potensial memicu resiko fatal dari penyakit. Tujuan awal dari 

pengobatan itu sendiri adalah untuk membantu mencapai kesembuhan dan 

derajat kesehatan pasien yang lebih baik, tetapi pada kenyataannya hal 

tersebut berbeda. Dapat dilihat dari Laporan Peta Nasional Insiden 

Keselamatan Pasien (Kongres PERSI Sep 2007), kesalahan dalam 

pemberian obat menduduki peringkat pertama (24.8%) dari sepuluh besar 

insiden yang dilaporkan (Kemenkes, 2008). Berdasarkan data kejadian 

insiden keselamatan pasien di RSI Ngk pada tahun 2014 menunjukkan 

bahwa mayoritas insiden yang terjadi adalah kejadian medication errors di 

ruang rawat inap sebesar 51% dari seluruh kejadian di RSI Ngk. 
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Kesalahan pengobatan dapat terjadi dalam tiap proses pengobatan, 

baik dalam proses peresepan (prescribing), pembacaan resep (transcribing), 

penyiapan hingga penyerahan obat (dispensing), maupun dalam proses 

penggunaan obat (administering). Kesalahan dalam peresepan (prescribing) 

dan pemberian obat (dispensing) merupakan dua hal yang sering terjadi 

dalam kesalahan pengobatan (Depkes RI, 2014). Secara umum, kesalahan 

dapat terjadi dalam langkah yang berbeda dari proses pengobatan, tetapi 

sejumlah besar kesalahan terjadi selama pemberian obat yang perawat 

terdaftar memainkan peran penting di dalamnya karena tanggung jawab 

mereka untuk mengelola obat di rumah sakit. Dalam penelitian Akram, dkk 

(2013) menyatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan perawat 

merupakan faktor paling efektif pada kejadian kesalahan pengobatan. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan skor rata-rata pada faktor yang 

berhubungan dengan perawat adalah 55.44 ± 9.14. 

Pencegahan kesalahan dalam medication error sangatlah penting 

dilakukan oleh perawat. Hal tersebut bukan saja untuk keselamatan pasien 

(patient safety) tetapi sebagai bentuk tanggung jawab perawat dalam 

melakukan pekerjaan yang profesional sehingga kelalaian atau kesalahan 

yang dilakukan oleh perawat dapat dicegah. Setiap kelalaian atau kesalahan 

(medication error) yang terjadi tidak akan terlepas dari pengawasan 

pemerintah untuk melindungi pasien terhadap kejadian risiko cedera, 

kecacatan atau kematian yang terjadi pelayanan kesehatan (Herwina E, 
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2012). Prinsip enam benar merupakan salah satu cara untuk meminimalkan 

terjadinya kejadian medication errors. Menurut World Health Organization 

(2005) mengatakan manajemen penggunaan obat berdasarkan prinsip 

pemberian obat enam benar yaitu: benar pasien, benar obat, benar dosis, 

benar cara pemberian, benar waktu pemberian dan benar dokumentasi. Bila 

terjadi ketidaksesuaian atau medication errors dalam penatalaksanaan obat, 

petugas kesehatan yang mengetahui dapat segera melaporkan kepada 

penanggung jawabnya. 

Di salah satu rumah sakit swasta di Indonesia Barat sejak bulan 

Januari hingga bulan Maret tahun 2018 tercatat terdapat sembilan kasus 

medication errors. Pada bulan januari terdapat tiga kejadian medication 

error, pada bulan februari terdapat dua kasus medication error dan pada 

bulan maret terdapat empat kasus medication error. Melihat kejadian 

medication error yang kembali meningkat dan berdasarkan data dari 

kongres PERSI bahwa dari sepuluh insiden, medication error menempati 

posisi pertama insiden yang paling banyak terjadi, sehingga peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang “Gambaran faktor-faktor medication error dari 

persepsi perawat ruang rawat inap di rumah sakit swasta Indonesia Barat” 

1.2 Rumusan Masalah 

Laporan Peta Nasional Insiden Keselamatan Pasien (Kongres PERSI 

Sep 2007), kesalahan dalam pemberian obat menduduki peringkat pertama 

(24.8%) dari 10 besar insiden yang dilaporkan. Di salah satu rumah sakit 

swasta di Indonesia Barat sejak bulan Januari hingga bulan Maret tahun 
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2018 tercatat terdapat 9 kasus medication errors. Pada bulan januari 

terdapat 3 kejadian medication error, pada bulan februari terdapat 2 kasus 

medication error dan pada bulan maret terdapat 4 kasus medication error. 

Pencegahan kesalahan dalam medication error sangatlah penting dilakukan 

oleh perawat. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan 

enam benar prinsip penerapan obat. 

Perawat penting untuk melakukan pencegahan terhadap kesalahan 

pemberian obat sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana gambaran faktor-faktor medication error dari persepsi perawat 

ruang rawat inap  di rumah sakit swasta Indonesia Barat”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan Umum 1.3.1

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

faktor-faktor medication error dari persepsi perawat ruang rawat inap di 

rumah sakit swasta Indonesia Barat. 

 Tujuan Khusus 1.3.2

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

 
1) Mengidentifikasi gambaran faktor personal dari persepsi perawat 

ruang rawat inap dalam medication error di Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Barat. 

2) Mengidentifikasi gambaran faktor lingkungan dari persepsi perawat 

ruang rawat inap dalam medication error di Rumah Sakit Swasta 
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Indonesia Barat. 

3) Mengidentifikasi gambaran faktor manajemen dari persepsi perawat 

ruang rawat inap dalam medication error di Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Barat. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

pertanyaan dalam penelitian yang peneliti tetapkan yaitu bagaimana 

gambaran faktor-faktor medication error dari persepsi perawat ruang rawat 

inap di rumah sakit swasta Indonesia Barat? 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Institusi Kesehatan dan Rumah Sakit  1.5.1

Bagi rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan, penelitian ini 

dapat berguna dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit serta 

mengurangi insiden medication errors di rumah sakit dengan mengetahui 

gambaran faktor-faktor medication error dari persepsi perawat ruang rawat 

inap di rumah sakit swasta Indonesia Barat. Bagi tenaga kesehatan, 

penelitian ini berguna untuk menambah wawasan tenaga kesehatan 

mengenai gambaran faktor-faktor medication error dari persepsi perawat 

ruang rawat inap di rumah sakit swasta Indonesia Barat. 

 Institusi Pendidikan  1.5.2

Meningkatkan pengetahuan bagi institusi pendidikan dalam 
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pembelajaran tentang gambaran faktor-faktor medication error dari persepsi 

perawat ruang rawat inap di rumah sakit swasta Indonesia Barat dan 

mengajarkan kepada pengajar maupun pelajar mengenai pentingnya 

melakukan enam benar untuk mencegah terjadinya insiden medication 

errors. 

 Pengembangan Penelitian  1.5.3

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk 

penelitian atau penulisan selanjutnya, dimana data dalam penulisan 

penelitian ini dapat menjadi data pendukung atau data awal untuk penelitian 

/ penulisan yang serupa. 

 

 

 

  




