
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian. 

 

1.1. Latar Belakang 

Keselamatan pasien dirumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah 

sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi assessment 

risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko 

pasien, pelapor dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan 

tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan 

timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cidera yang disebabkan oleh 

kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil 

tindakan yang seharusnya diambil (Permenkes RI, tentang Keselamatan 

Pasien Rumah Sakit., 2011). Keselamatan pasien selama di rumah sakit 

sangat tergantung pada pelaksanaan program keselamatan pasien dan 

pelayanan rumah sakit dan hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 

terdiri dari organisasi dan manajemen, lingkungan kerja yang bersifat 

blaming dan beban kerja berlebih,  team work,  faktor tugas seperti 

ketersediaan Standar Prosedur Operasional (SPO) dan faktor individu 

yang meliputi pengetahuan,  keterampilan, sikap dan kondisi fisik/mental 

(Cahyono, 2008). Sasaran keselamatan pasien merupakan syarat untuk 

diterapkan  di semua rumah sakit yang diakreditasi oleh Komisi 

Akreditasi Rumah Sakit, dimana Sasaran keselamatan pasien tersebut 

salah satunya ialah peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai 

(Kemenkes, 2011). 

Lingkungan kerja berperan penting dalam keselamatan pasien selama 

di rumah sakit dalam melakukan pelaksanaan program keselamatan dan 

pelayanan di rumah sakit. Selain itu hal ini juga akan memengaruhi 

aktivitas perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien 



2 

 

itu sendiri. Adanya suatu lingkungan yang tenang dan juga setting 

ruangan yang mendukung dapat memberikan dampak yang positif 

terdapat asuhan keperawatan itu sendiri, dimana lingkungan kerja yang 

sehat sangat diperlukan untuk interaksi fungsional antar personal. 

Menurut Munandar, Psikologi Industri dan Organisasi tahun 2011, 

ruangan yang sempit, panas, pencahayaan yang berlebihan/menyilaukan 

dan tidak mengenakkan dapat menimbulkan gangguan dalam bekerja. 

Samsiah (2016) berpendapat bahwa medication error adalah salah 

satu kesalahan medis dalam perawatan kesehatan yang dapat 

menyebabkan konsekuensi negatif pada hasil pasien, sedangkan menurut 

Potter & Perry (2008) medication error merupakan suatu kejadian yang 

dapat membuat pasien menerima obat yang salah atau tidak mendapat 

terapi yang tepat, medication error dapat dilakukan oleh setiap individu 

yang terlibat dalam pembuatan resep, transkripsi, persiapan,  penyaluran 

dan pemberian obat. Jadi medication error merupakan suatu kejadian 

yang dapat merugikan dan membahayakan pasien yang dilakukan oleh 

petugas kesehatan, khususnya dalam hal pengobatan pasien. Peran 

perawat sangat penting dalam sistem kesehatan. Salah satu dalam 

pencegahan medication error didukung oleh pendapat Indracahyani 

(2010) bahwa perawat berperan penting dalam mencegah medication 

error karena pada umumnya perawat telah mengetahui prinsip-prinsip 

dan Standar Prosedur Operasional (SPO) pemberian obat. 

 Donsu (2016) berpendapat bahwa medication error memiliki fase 

prescribing (persiapan), dispensing (penyiapan) dan administration 

(pembacaan resep). Pada fase prescribing meliputi beban kerja yaitu 

rasio antara beban kerja dan SDM (Sumber Daya Manusia) tidak 

seimbang, edukasi yaitu penulisan resep tidak memenuhi syarat 

kelengkapan resep, gangguan bekerja yaitu terganggu dengan dering 

telepon, kondisi lingkungan yaitu pencahayaan yang kurang mendukung 

saat bekerja dan komunikasi yaitu permintaan obat secara lisan. Faktor 

penyebab medication error fase dispensing meliputi beban kerja, edukasi 

yaitu penyiapan obat yang tidak sesuai permintaan resep, komunikasi 
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yaitu mengenai stok perbekalan farmasi, kondisi lingkungan yaitu 

terganggu dengan dering telepon. Sementara pada fase administration 

meliputi beban kerja, gangguan bekerja, edukasi yaitu tidak tepat waktu 

pemberian obat. Kondisi lingkungan yaitu jarak unit farmasi tidak 

memudahkan tenaga kesehatan dalam pemberian obat dan komunikasi 

yaitu kurangnya komunikasi tenaga kesehatan dan pasien dalam 

penggunaan obat. Kesalahan  pada  salah  satu  tahap tersebut akan 

berdampak pada tahap selanjutnya. Medication error   terkait  dengan  

praktisi,  produk  obat,  prosedur,  lingkungan,  atau  sistem  yang  

melibatkan   prescribing,  dispending,  dan   drug  administration. Dalam 

penelitian (Risdiana, 2008) mendapatkan hasil kejadian medication error 

yang tinggi adalah pada tahap dispensing dan drug administration, yaitu 

salah obat, salah dosis, dan salah waktu.  

National Coordinating Council for Medication error  Reporting and 

Prevention (NCC MERP, 2008) menyatakan bahwa akibat dari 

terjadinya medication error dapat dibagi menjadi tiga derajat yaitu; 1) 

tidak menyebabkan perubahan fisik, mental, dan psikologis sehingga 

tidak menyebabkan efek apapun 2) menyebabkan perubahan fisik 3) 

menyebabkan kematian. Berdasarkan Institut of Medicine, 2006 dalam 

World Health Collaborating Center of patient Safety Solutions) 

menyatakan bahwa medication error juga memberikan dampak kepada 

rumah sakit dimana hal ini akan mengakibatkan peningkatan biaya yang 

harus dikeluarkan oleh rumah sakit.   

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Flynn, Liang, Dickson, Xie & 

Suh (2012) dikatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

lingkungan kerja dengan kejadian medication error. Dalam penelitian ini 

terdapat strategi intervensi yang dilakukan dengan memberikan upaya 

pencegahan terjadinya medication error. Pada penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Suratmi (2016) di RSUD DR. Soegiri Lamongan 

menunjukkan hasil adanya hubungan lingkungan kerja dengan kejadian 

medication error dengan nilai koefisien korelasi 0.612 dengan tingkat 

0.04 (p<0,05). 
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Di Amerika Serikat, kesalahan pemberian obat diperkirakan 

membahayakan setidaknya 1,5 juta pasien per tahun dengan efek 

samping yang dapat dicegah (Agrawal, 2009), sedangkan di Indonesia 

menurut laporan insiden keselamatan pasien Komite Keselamatan Pasien 

– Rumah Sakit (2010) dalam Indracahyani (2010) menyatakan insdien 

akibat medikasi pada kuartal II (Mei-Agustus), insiden akibat kesalahan 

medikasi mencapai 11,11 % atau menempati urutan ketiga akibat 

kesalahan proses/prosedur klinis dan resiko jatuh.  

Hasil data observasi yang telah peneliti lakukan diruang selama 3 

bulan terdapat total 8 pasien didalam satu ruangan dengan tempat 

penyimpanan obat pasien tersebut ditemukan sering tidak dikunci dan 

dibiarkan terbuka, tanpa adanya pengawasan dari perawat untuk 

mewaspadai adanya obat yang tertukar atau hilang. Selain itu kesalahan 

waktu sering juga terjadi diruang rawat inap dimana lamanya obat yang 

diantar dari farmasi keruangan sering membuat perawat terlambat 

memberikan obat sesuai tepat waktu. Berdasarkan observasi yang 

dilakukan nurse station di ruang rawat inap tersebut cukup kecil karena 

terlihat penuh ketika perawat maupun dokter atau tenaga kesehatan yang 

lain berada di nurse station dengan jumlah bisa lebih dari 10 orang, 

sementara semua kegiatan dilakukan di nurse station seperti ketika 

perawat melakukan dokumentasi.  Peneliti juga melakukan wawancara 

pada  salah satu perawat yang bekerja di ruang rawat inap di Rumah 

Sakit swasta di Indonesia bagian tengah dan perawat tersebut 

mengatakan bahwa banyak faktor yang dapat memengaruhi kejadian 

medication error selain ketepatan dalam identifikasi penting untuk 

melakukan double check dan handover, faktor lingkungan juga dapat 

memengaruhi kejadian medication error. Berdasarkan pembahasan 

diatas. Maka peneliti ingin menganalisis hubungan antara lingkungan 

kerja dengan kejadian medication error.  

Peneliti mendapatkan data kejadian medication error di Rumah Sakit 

swasta di Indonesia bagian tengah mencatat incidents report mengenai 

medication error, yaitu pada tahun 2016 terjadi 57 kasus kesalahan 
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pemberian obat. Sementara pada tahun 2017 terjadi 125 kasus kesalahan 

pemberian obat. Rumah Sakit Swasta di Indonesia tengah sendiri memili 

empat ruang rawat inap. 

 

Tabel 1.1 Distribusi Kejadian Medication Error Pada Tahun 2017 

 

Kejadian 

Medication 

Error 

Ruang Rawat Inap 

IPD 1 IPD 2 IPD 3 IPD 4 

Jan   ✓  

Feb   ✓  

Mar   ✓  

Apr   ✓ ✓ 

Mei    ✓ 

Jun  ✓   

Jul ✓    

Ags ✓    

Sept ✓    

Okt    ✓ 

Nov ✓    

Des ✓  ✓  

Jumlah 5 1 5 3 

 

Sumber: Incident Report Rumah Sakit  

 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kejadian medication error banyak 

terjadi di IPD 1 dan IPD 3 (masing-masing 41,6%).  Penelitian ini 

dilakukan di salah satu ruang rawat inap (IPD 3). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Di Rumah Sakit swasta di Indonesia bagian tengah mencatat bahwa 

terjadi peningkatan jumlah kasus medication error selama dua tahun 

terakhir dimana tahun 2015 terdapat 57 kasus medication error dan 

meningkat di tahun 2017 dengan total 125 kasus.  Beberapa penelitian 

menunjukkan ada banyak faktor yang memengaruhi terjadinya 
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medication error. Namun pada penelitian ini, peneliti lebih menyorot 

kepada salah satu faktor yang dapat memengaruhi terjadinya medication 

error, yaitu lingkungan kerja. Flynn pada penelitiannya tahun 2012 

menyatakan bahwa ada hubungan lingkungan kerja dengan medication 

error.  

 Hasil data observasi yang telah peneliti lakukan diruangan selama 3 

bulan terdapat 3 fenomena yang terjadi di ruang rawat inap tersebut.  

Dimana terdapat total 8 pasien didalam satu ruangan dengan tempat 

penyimpanan obat pasien tersebut ditemukan sering tidak dikunci dan 

dibiarkan terbuka tanpa adanya pengawasan dari perawat untuk 

mewaspadai adanya obat yang tertukar atau hilang. Selain itu kesalahan 

waktu sering juga terjadi diruang rawat inap dimana lamanya obat yang 

diantar dari farmasi keruangan sering membuat perawat terlambat 

memberikan obat sesuai tepat waktu dan juga adanya ruang nurse station 

yang kecil dan adanya  furniture seperti komputer diruang nurse station 

sedangkan petugas kesehatan yang bekerja diruang nurse station tersebut 

lebih dari 10 orang hal ini dapat mengarah pada kejadian medication 

error. Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada 

hubungan lingkungan kerja dengan kejadian medication error khususnya 

di ruang rawat inap Rumah Sakit swasta Indonesia bagian tengah. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan 

lingkungan kerja dengan kejadian medication error di ruang 

rawat inap Rumah Sakit Swasta Indonesia bagian tengah. 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi kondisi lingkungan kerja di ruang rawat inap 

Rumah Sakit swasta di Indonesia bagian tengah. 

2. Mengidentifikasi kejadian medication error pada fase 

administration. 
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1.4. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

pertanyaan penelitian yang penulis tetapkan yaitu apakah ada hubungan 

lingkungan kerja dengan kejadian medication error? 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

mengenai hubungan lingkungan kerja dengan kejadian medication error. 

1.5.1. Manfaat Teoritikal 

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai ada 

tidaknya hubungan lingkungan kerja dengan kejadian medication 

error khususnya di ruang rawat inap Rumah Sakit Swasta 

Indonesia bagian tengah. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk: 

1. Bagi Tim Patient Safety Rumah Sakit 

Memberikan informasi tentang faktor yang menyebabkan 

terjadinya medication error  yang berkaitan dengan lingkungan 

kerja.  

2. Bagi Perawat 

Sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

keperawatan khususnya dalam hal kejadian medication error 

bagi perawat yang bekerja diruang  rawat inap. 

 

 

 

 




