
 
 
 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

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

pernyataan tujuan, definisi konseptual dan definisi operasional, pertanyaan 

penelitian, serta manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Terapi medikasi atau obat telah terbukti sangat bermanfaat untuk 

pencegahan suatu penyakit, pemulihan kesehatan, dan menyembuhkan 

berbagai penyakit. Hal ini mengakibatkan peningkatan penggunaan obat-

obatan secara signifikan baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di 

komunitas (Ndosi & Newell, 2008). Sekarang obat menjadi semakin kompleks 

karena terdapat variasi dalam cara pemberian, waktu pemberian obat, dosis 

yang harus disesuaikan dengan kondisi penyakit dan fisiologis tubuh. Selain 

itu satu pasien dapat menerima beberapa jenis obat, serta nama dan rupa yang 

terlihat sama pada obat-obatan dengan kandungan yang berbeda. Sehingga 

jika tidak digunakan dengan hati-hati maka dapat memungkinkan terjadinya 

kesalahan medikasi. Dampak negatif terkait kesalahan pemberian obat 

meliputi berkurangnya keselamatan pasien, adverse drug event (kejadian obat 

yang merugikan), dan adverse drug reaction (reaksi obat yang merugikan) 

(Kementerian Kesehatan, 2011). 

 
National Coordinating Council Medication Error Reporting and 

Prevention (2015) mendefinisikan kesalahan medikasi sebagai setiap kejadian 
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yang dapat dihindari yang menyebabkan atau berakibat pada pelayanan obat yang 

tidak tepat atau membahayakan pasien sementara obat berada dalam pengawasan 

tenaga kesehatan dan/atau pasien. Penelitian membuktikan bahwa terdapat paling 

tidak satu insiden kesalahan medikasi per hari terjadi pada pasien rawat inap dan 

400.000 cedera akibat obat yang dapat dicegah terjadi setiap tahun di Rumah 

Sakit (RS) yang menghasilkan penambahan biaya perawatan 3.5 miliar dolar 

(Institute of Medicine, 2007). Kesalahan pemberian obat diperkirakan 1 dari 10 

pasien diseluruh dunia (Cirillo & Hughes, 2010). Joint Commission International 

(JCI) dan World Health Organization (WHO) pada tahun 2007 dalam laporan 

Patient Safety Solutions Preamble menyebutkan bahwa terdapat 70% insiden 

kesalahan pengobatan dan sampai menimbulkan cacat permanen pada pasien. 

Berdasarkan Laporan Peta Nasional Keselamatan Pasien (Kongres PERSI 2007) 

kesalahan dalam pemberian obat menduduki peringkat pertama (24.8%) dari 10 

besar insiden yang dilaporkan (Departemen Kesehatan, 2008). Berdasarkan 

laporan insiden keselamatan pasien Komite Keselamatan Pasien – Rumah Sakit 

(KKP-RS) pada 2010 dalam Indracahyani (2010) menyebutkan bahwa insiden 

akibat kesalahan medikasi di Indonesia antara Januari-Agustus 2010 rata-rata 

sekitar 13.89%. 

 
Pemberian obat adalah salah satu tugas terpenting perawat dan merupakan 

suatu bentuk pendelegasian terhadap pemberian obat kepada pasien dari dokter. 

Perawat yang dapat melakukan tindakan invasif dan pemberian obat adalah 

perawat yang telah mendapat Izin terdaftar atau registered nurse (Potter 

& Perry, 2013). Perawat bertanggung jawab memahami kerja obat dan efek 
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samping yang ditimbulkan, memberikan obat dengan tepat, memantau respon 

pasien, dan membantu pasien menggunakannya dengan benar (Potter & Perry, 

2013). Meningkatnya insiden kesalahan medikasi merupakan peringatan bagi 

pihak penyelenggara pelayanan medikasi (seperti rumah sakit) untuk 

menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait pemberian obat yang 

aman oleh perawat sehingga keselamatan pasien dapat dipertahankan 

(Indracahyani, 2010). 

 
Salah satu rekomendasi yang dikemukakan oleh WHO (2007), JCI 

(2013), dan Potter & Perry (2013) adalah dengan menerapkan prinsip lima benar 

(five rights) yang terdiri atas benar pasien (right patient), benar obat (right drug), 

benar dosis (right dose), benar waktu (right time), dan benar rute (right route) 

sebagai standar prosedur operasional di fasilitas penyelenggara pelayanan 

medikasi seperti rumah sakit. Namun studi menunjukkan bahwa dari semua kasus 

kesalahan medikasi sekitar 75% terjadi pada tahap pemberian obat (American 

College of Obstetricians and Gynecologists, 2012). Penelitian ini didukung oleh 

Härkänen, et al. (2012) yang melakukan studi retrospektif pada 671 laporan 

insiden kesalahan dan insiden nyaris cedera terkait kesalahan medikasi dilaporkan 

paling banyak dilakukan oleh perawat (82.6%), diikuti oleh farmasi 5.4%, dan 

2.5% oleh dokter. Di Indonesia, insiden pelanggaran keselamatan pasien terkait 

Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan Kejadian Tak Diharapkan (KTD) adalah 

sebesar 28,3% dilakukan oleh perawat (Departemen Kesehatan, 2008). Bates 

tahun 2007 menyebutkan bahwa perawat bertanggung jawab atas 26%-38% 

kesalahan medikasi yang terjadi pada pasien rawat inap, 
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insiden yang dilaporkan paling sering terjadi pasa saat pemberian obat adalah 

salah dosis (26.0%). 

 
Berdasarkan standar prosedur operasional No. SPO-SHG-NUR-00-020 

tahun 2017 tentang lima benar pemberian obat menyebutkan bahwa Satu 

Rumah Sakit (RS) Swasta di Indonesia Bagian Tengah menerapkan pedoman 

untuk keamanan dalam pemberian obat kepada pasien dengan memperhatikan 

lima benar yaitu: benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu dan benar 

rute. Observasi yang dilakukan peneliti selama bulan Februari 2018 pada 10 

perawat di salah satu ruang rawat inap untuk mengidentifikasi perilaku 

perawat perawat dalam menerapkan SPO lima benar pemberian obat 

ditemukan bahwa delapan perawat tidak menerapkan benar pasien dengan 

meminta respon verbal berupa nama lengkap dan dua perawat tidak 

mencocokan nomor Medical Record (MR) pada gelang identifikasi dengan 

identitas pasien di Inpatient Medication Record (IMR). Perawat cenderung 

menggunakan nama depan pasien dan nomor kamar untuk mengidentifikasi 

pasien saat menyiapkan dan memberikan obat, selain itu perawat juga merasa 

sudah familiar dengan pasien tersebut sehingga menanyakan nama dan/atau 

mencocokan nomor rekam medis dianggap kurang efisien. 

 
Semua perawat sudah melakukan prinsip benar obat dengan memastikan 

kelengkapan dan kesesuaian obat yang diterima dari farmasi. Selama tahap 

persiapan obat perawat memeriksa label obat untuk mengidentifikasi nama obat, 

dosis, dan tanggal kadaluwarsa untuk memastikan obat yang akan diberikan 

sesuai IMR; serta semua perawat telah mengetahui indikasi dan efek 
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samping pemberian obat. Namun ditemukan lima obat yang tidak diberikan label 

sesuai dengan rekomendasi, seperti hanya menyertakan nama pasien tanpa 

mencantumkan nama obat, jumlah dosis dan waktu pemberian, bahkan dua 

perawat ditemukan tidak memberi label atau dengan label yang rusak. Selain itu 

ditemukan tiga perawat berinisiatif untuk menyimpan obat oral di kamar pasien 

untuk menghindari kekeliruan dalam pemberian obat namun hal ini tidak sejalan 

dengan peraturan yang berlaku. Benar dosis telah diterapkan dengan baik yaitu 

semua perawat tahu menghitung dosis obat namun terdapat satu perawat 

meragukan hasil hitungannya. Dalam menghindari kesalahan dosis perawat 

melakukan double-check dengan rekan satu tim terutama untuk obat injeksi. Pada 

observasi ini peneliti menemukan bahwa terdapat tiga perawat mendelegasikan 

pemberian obat oral kepada keluarga pasien tanpa pendampingan langsung. 

Terakhir untuk benar rute peneliti menemukan semua obat diberikan sesuai IMR 

atau instruksi pabrik menurut rute pemberiannya. 

 
Berdasarkan observasi tersebut peneliti menemukan kesenjangan dalam 

menerapkan standar prosedur operasional lima benar pemberian obat oleh 

perawat. Kejadian kesalahan medikasi akan terus meningkat (salah satunya) 

apabila kurang memadainya kesadaran perawat dalam mematuhi prinsip lima 

benar pemberian obat sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit (Hughes 

 
& Blegen, 2010). Tercatat sebanyak 67 kasus kesalahan medikasi terjadi pada 

tahun 2016 dan meningkat menjadi 134 kasus pada tahun 2017. Jenis kesalahan 

yang terjadi pada tahun 2017 adalah salah waktu (di mana terjadi keterlambatan 

pemberian obat) sebanyak 88%, salah dosis 5%, obat tidak tersedia 5%, dan 
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salah obat 2%. Evaluasi atau penilaian terhadap perawat dalam pelaksanaan 

SPO lima benar pemberian obat tidak dilakukan oleh pihak rumah sakit. 

Selain itu, penelitian tentang kepatuhan perawat dalam penerapan SPO lima 

benar pemberian obat belum pernah dilakukan sebelumnya di rumah sakit ini. 

Hal ini mendorong peneliti untuk mengidentifikasi kepatuhan perawat dalam 

penerapan standar prosedur operasional lima benar pemberian obat. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Observasi yang dilakukan peneliti selama bulan Februari 2018 pada 

10 perawat di salah satu ruang rawat inap ditemukan kesenjangan dalam 

penerapan standar prosedur operasional lima benar pemberian obat seperti tidak 

menerapkan benar pasien dengan meminta respon verbal berupa nama lengkap 

dan tidak mencocokan nomor MR pada gelang identifikasi, obat tidak diberikan 

label sesuai rekomendasi, perawat menyimpan obat di kamar pasien, serta 

mendelegasikan pemberian obat kepada keluarga pasien tanpa pendampingan 

perawat. Evaluasi terhadap perawat dalam pelaksanaan SPO lima benar 

pemberian obat tidak dilakukan oleh pihak rumah sakit. Selain itu, penelitian 

tentang kepatuhan perawat dalam penerapan SPO lima benar pemberian obat 

belum pernah dilakukan sebelumnya di rumah sakit ini. Masalah ini mendorong 

peneliti untuk mengidentifikasi gambaran kepatuhan perawat dalam penerapan 

standar prosedur operasional lima benar pemberian obat. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

Mengidentifikasi gambaran kepatuhan perawat dalam penerapan 

standar prosedur operasional lima benar pemberian obat di Satu Rumah 

Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

 
1.3.2 Tujuan Khusus 

 

1. Mengidentifikasi karakteristik demografik responden di Satu Rumah 

Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah 

 
2. Mengidentifikasi kepatuhan penerapan benar pasien oleh perawat di 

Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

 
3. Mengidentifikasi kepatuhan penerapan benar obat oleh perawat di Satu 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

 
4. Mengidentifikasi kepatuhan penerapan benar dosis oleh perawat di 

Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

 
5. Mengidentifikasi kepatuhan penerapan benar waktu oleh perawat di 

Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

 
6. Mengidentifikasi kepatuhan penerapan benar rute oleh perawat di Satu 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

 

 

1.4 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

 

Tabel berikut menampilkan variabel penelitian, definisi konseptual, 

definisi operasional serta mencakup alat dan cara ukur, hasil ukur, dan skala 

yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

 
 

 

7 



 
 
 
 

Tabel 1.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 
Variabel Definisi Definisi Alat dan 

Hasil Ukur  Skala 
Tunggal Konseptual Operasional Cara Ukur   

Kepatuhan Patuh adalah Kepatuhan Pengumpulan Hasil Ordinal 
 perilaku yang perawat data melalui penelitian 

 menurut/taat dalam  observasi akan  

 sesuai dengan penerapan terstruktur disajikan 

 aturan atau Standar menggunakan dalam  dua 

 perintah yang Prosedur lembar  kategori 

 telah  ditetapkan Operasional checklist yang yaitu patuh 

 (KBBI, 2016; (SPO) lima dibuat  jika semua 

 Pupke, 2008). benar  mengacu pada komponen 

 Sedangkan pemberian SPO  lima tindakan 

 ketidakpatuhan obat yang benar   dilakukan, 

 menggambarkan terdiri atas pemberian dan tidak 

 ketidaksesuaian benar  obat di Satu patuh jika 

 salah  atau  atau pasien, Rumah Sakit tidak  

 seluruh tindakan benar obat, Swasta  setiap  

 berdasarkan benar dosis, Indonesia komponen 

 standar atau benar waktu Bagian  dilakukan 

 peraturan yang dan benar Tengah yang   

 berlaku  rute.  memuat 18   

 (Notoadmodjo,   komponen   

 2012)    tindakan.    

     Peneliti akan   

     memberikan   

     nilai 1 jika   

     komponen   

     tindakan    

     dilakukan dan   

     nilai 0 jika   

     komponen   

     tindakan tidak   

     dilakukan   

 

 

1.5 Pertanyaan Penelitian 

 

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dipaparkan, maka 

pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana gambaran kepatuhan 

perawat dalam penerapan standar prosedur operasional lima benar pemberian 

obat di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah? 
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1.6 Manfaat Penelitian 

 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

kepatuhan perawat dalam penerapan standar prosedur operasional lima 

benar pemberian obat di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian 

Tengah. 

 
1.6.2 Manfaat Praktis 

 

1. Bagi Rumah Sakit 

 

Diharapkan rumah sakit dapat mengevaluasi kinerja perawat 

terhadap perilaku pemberian obat yang berisiko dan menyusun strategi 

yang dapat membangun sikap patuh dalam menerapkan prinsip lima 

benar. 

 
2. Bagi Perawat 

 

Sebagai bahan reflektif bagi perawat dalam menemukan solusi 

yang membangun budaya patuh dalam penerapan prinsip lima benar di 

ruang perawatan. 

 
3. Bagi Pasien 

 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pasien 

untuk ikut terlibat dalam pemberian obat yang aman. 

 
4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai data awal bagi 

penelitian selanjutnya untuk mengidentifikasi kepatuhan perawat 

dalam menerapkan prinsip lima benar dalam pemberian obat. 
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