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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

pertanyaan penelitian dan manfaat penelitian. 

1.1.Latar Belakang 

Secara internasional telah di tentukan enam tujuan keselamatan pasien atau 

secara global dikenal dengan patient safety goals. Salah satunya yang menjadi 

permasalahan dan kerap terjadi di setiap rumah sakit adalah medication error yang 

dilakukan oleh petugas kesehatan di rumah sakit (WHO, 2016).  

Jurnal berjudul Technical series of safer primary care menyebutkan bahwa 

United States  National Coordinating Counsil for Medication Error Reporting and 

prevention mendefinisikan “medication error sebagai setiap kejadian yang dapat 

dicegah yang dapat menyebabkan penggunaan obat tidak tepat dan membahayakan 

pasien dan obat tersebut dalam pengawasan petugas kesehatan . Peristiwa ini mungkin 

terkait dengan praktik profesional dan administrasi obat ” (WHO, 2016). 

Medication error dikutip dari jurnal Aronson (2009) dengan judul Medication 

errors: wath they are, how they happen, and how to avoid menyebutkan bahwa 

medication error adalah suatu kegagalan dalam proses perawatan yang berpotensi 

membahayakan pasien. Salah satu pencegahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah 

dengan mempertimbangkan klasifikasi dari obat dengan klasifikasi kontekstual 

berkaitan dengan waktu, tempat, obat-obatan, dan orang yang spesifik.  
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Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi medication error adalah 

menggunakan prinsip lima benar: benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute dan 

benar waktu yang dianggap sebagai salah satu standar yang aman dalam pemberian 

obat (Aranson, 2009). 

Penelitian di Amerika Serikat yang mengamati total 293 kasus aktivitas 

pemberian obat, mengumpulkan data dan menghitung rasio kepatuhan per item. Hanya 

45 (6%) perawat memverifikasi ulang jumlah obat yang tertera pada vial. Selain itu, 

hanya 5 sampai 6% yang membaca nama pasien dari gelang, pemberian obat sesuai 

dengan waktunya 41.0%. Walaupun angka ini jauh lebih tinggi untuk obat intravena 

pada 96,6% (Aranson, 2009). 

Di Rumah Sakit Islam Yogyakarta, didapatkan data bahwa jumlah kejadian 

medication error dari bulan Januari-Desember 2014 adalah 70.4%. Lokasi kejadian 

medication error yang dilaporkan berasal dari tempat pelayanan yang melakukan 

kegiatan pemberian obat kepada pasien, meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, 

instalasi farmasi, instalasi gawat darurat (IGD), kamar bersalin dan ruang high care unit 

(HCU). Jumlah insiden yang dilaporkan bervariasi dari setiap ruang pelayanan, dan 

lokasi dengan mayoritas insiden yang terjadi medication error terbanyak yaitu di ruang 

rawat inap sebesar 51%. 

Hasil penelitian Wardana et al., (2009) dengan judul karakteristik perawat 

dengan penerapan prinsip enam benar dalam pemberian obat di ruang rawat inap RSUD 

Dr. H. Soewondo Kendal menunjukkan bahwa penerapan prinsip enam benar yang 

dilaksanakan oleh peneliti Wardana et al., 55 responden dalam penerapan prinsip enam 

benar obat yang benar sebanyak 32 responden (58,2%) dan penerapan prinsip enam 

benar yang salah sebanyak 23 responden (41,8%). Penerapan prinsip enam benar yang 
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paling banyak terjadi kesalahan yaitu pada benar waktu karena kesibukan perawat, 

banyaknya pasien dan perawat disiplin yang memberikan obat sebelum waktu yang 

ditentukan. 

Data analisa medication error yang diperoleh di Satu Rumah Sakit Swasta  

Indonesia Bagian Barat didapat bahwa pada tahun 2015 terjadi 57 kasus medication 

error dari total 49.998 pasien, tahun 2016 terdapat 139 kasus dari total 51.270 pasien 

dan pada tahun 2017 terdapat 50 kasus dari total 41.911 pasien. Analisis data 

medication error di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat ini didapat 

bahwa 49% medication error tahun 2015 dilakukan oleh perawat dan pada tahun 2017 

tercatat 26% kasus. Data ini menunjukkan bahwa medication error menjadi sebuah 

permasalahan yang dihadapi setiap rumah sakit dan membutuhkan solusi segera untuk 

mencapai tujuan keselamatan pasien. 

Hasil observasi yang dilakukan pada 5 sampai 6 April 2018 di Satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Barat di dapat data perawat yang tidak melakukan prinsip 

lima benar obat selama shift pagi berjumlah 13 perawat diantaranya adalah perawat di 

bangsal umum. Semua perawat yang di observasi pada ruang inap critical care 

melakukan prinsip lima benar pemberian obat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Medication error menjadi issue global karena setiap rumah sakit pasti memiliki 

angka kejadian medication error yang dapat berakibat fatal. Medication error dapat 

terjadi akibat ketidakpatuhan petugas kesehatan maupun pasien sendiri. Hal yang sering 

terjadi disebabkan oleh petugas kesehatan dalam pemberian obat yang tidak 

menerapkan lima benar obat. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak 
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sedikit perawat yang tidak melakukan prinsip lima benar saat pemberian obat dengan 

berbagai penyebab. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak semua perawat menerapkan 

prinsip lima benar. Ketidakpatuhan perawat menerapkan lima benar ini terlihat dari 

adanya kasus medication error di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat 

pada tahun 2015, 2016 dan 2017 dimana 38% dari kasus disebabkan oleh perawat. Oleh 

karena itu, peneliti melakukan penelitian untuk melihat apakah pemberian obat di di 

Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat sudah sesuai dengan medication 

safety practice berdasarkan prinsip lima benar obat? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengidentifikasi gambaran kepatuhan perawat dalam menerapkan prinsip lima 

benar obat di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik kepatuhan di Satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat 

b. Mengidentifikasi kepatuhan perawat dalam menerapkan prinsip lima benar obat 

di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat ” 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan perawat tentang 

penerapan lima benar obat dan menjadi referensi bagi pengetahuan dosen, 

mahasiswa perawat, apoteker, dokter, cinical educator dan penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan lima benar obat. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

 1). Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat, 

Penelitian ini sebagai bahan masukan untuk pihak manajemen rumah sakit 

dalam menyusun program peningkatan kompetensi tenaga kesehatan 

terkhususnya perawat melalui pembinaan, pelatihan di Satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Barat  

2). Profesi Keperawatan 

Penelitian ini sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pemberian obat yang 

dilakukan perawat serta pertimbangan untuk meningkatkan kualitas perawat 

dalam melaksanakan pemberian obat dengan melakukan pelatihan khusus 

di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat  

3). Akademik 

Penelitian ini sebagai referensi pembelajaran dalam meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman bagi para dosen, Clinical Educator, dokter, 

mahasiswa/I keperawatan dan apoteker. Penelitian juga dapat dijadikan 

sebagai informasi adanya medication error bagi dokter, apoteker dan tenaga 

kesehatan lainnya.  

4). Peneliti Selanjutnya  

Sebagai informasi dan data tambahan dalam penelitian berikutnya terutama 

yang berhubungan dengan penelitian perilaku perawat dalam menerapkan 

prinsip lima benar pemberian obat di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia 

Bagian Barat. 

 

 




