
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

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

tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar belakang 

 Di dunia telah diperkenalkan sistem scoring pendeteksian dini atau 

peringatan dini untuk mendeteksi adanya perburukan keadaan pasien dengan 

penerapan Early Warning Score (EWS). National Health Service (NHS) England 

dan NHS Improvement telah mendukung satu nilai peringatan dini yaitu National 

Early Warning Score (NEWS)  sebagai standarisasi untuk penilaian penyakit akut 

(National Health Services Report, 2012). NEWS adalah alat yang dikembangkan 

oleh Royal College of Physicians untuk memperbaiki pendeteksian dan respons 

terhadap kemerosotan klinis pada pasien dewasa dan merupakan elemen kunci 

dari keselamatan pasien dan peningkatan hasil pasien. Sejak diluncurkan awal 

tahun 2012, NEWS telah melihat serapan luas di seluruh NHS. Saat ini sekitar 

70% penilaian penyakit akut di Inggris menggunakan NEWS, dengan Early 

Warning Scores lainnya diberlakukan di daerah lain (National Health Services 

Report, 2012). 

NEWS telah diterapkan pada semua perawat di Rumah Sakit Cipto 

Mangunkusumo pada tahun 2014. Dari hasil uji coba yang dilakukan didapatkan 

hasil 100% perawat menilai NEWS dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan 

dan 75% perawat dapat melakukan analisis hasil tanda-tanda vital dengan NEWS. 

NEWS lebih berfokus kepada mendeteksi kegawatan sebelum hal tersebut terjadi 
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sehingga diharapkan dengan tatalaksana yang lebih dini, kondisi yang mengancam 

jiwa dapat tertangani lebih cepat atau bahkan dapat dihindari, sehingga output 

yang dihasilkan lebih baik ( (Firmansyah, 2013). 

Ada beberapa macam variasi chart dari EWS diantaranya NEWS 

(National Early Warning Score), MEOWS (Modified Early Obstetric Warning 

Scores), dan PEWS (Pediatrick Warning Scores). EWS adalah sebuah sistem 

skoring fisiologis (tanda-tanda vital) yang umumnya digunakan di unit medikal 

bedah sebelum pasien mengalami kondisi kegawatan.  Sistem ini merupakan 

konsep pendekatan proaktif untuk meningkatkan keselamatan pasien dan hasil 

klinis pasien yang lebih baik dengan standarisasi pendekatan untuk mengetahui 

kemampuan seseorang dan menetapkan skoring parameter fisiologis yang 

sederhana dan mengadopsi pendekatan ini dari Royal Collage of Physicians 

(National Health Services Report, 2012).  

Ada enam Paramater Fisiologis dalam NEWS yaitu parameter fisiologis 

frekuensi pernafasan, saturasi oksigen, suhu, tekanan darah sistolik, frekuensi 

nadi, dan tingkat kesadaran. Selain keenam parameter tersebut, NEWS juga 

memberikan nilai tambah dua bila pasien menggunakan suplementasi oksigen 

(National Health Services Report, 2012). 

Berdasarkan fenomena yang kami lihat di ruang rawat inap lantai 2,5, dan 

6, hanya beberapa perawat saja yang melakukan pengkajian dan dokumentasi 

EWS. Ada juga sebagian perawat yang tidak melakukan pengkajian EWS tetapi 

terdapat dokumentasi EWS pada integrated note pasien. Berdasarkan  hasil 
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wawancara kepada sembilan perawat di ruang rawat inap, tiga perawat 

mengatakan bahwa mereka sibuk akan beberapa tindakan yang harus dilakukan 

pada pasien yang sedang dirawat sehingga pengkajian EWS tidak dilakukan dan 

tidak didokumentasikan. Dua perawat berpendapat sama, mereka mengatakan 

pelaksanaan pengkajian EWS tertunda dikarenakan perawat lebih cenderung 

melakukan pengkajian yang lain seperti mengukur tanda-tanda vital dan keluhan 

utama pasien. Dua perawat mengatakan bahwa pengkajian EWS harus mengikuti 

pedoman EWS sehingga pengukuran dapat dilakukan setelah pengkajian dan 

tindakan yang lain diselesaikan terlebih dahulu. Dua perawat yang saya 

wawancara pada saat sedang menulis integrated note pasien dan menuliskan nilai 

EWS pasien tersebut padahal sebelumnya EWS tidak dikaji, perawat tersebut 

mengatakan bahwa kondisi pasiennya baik-baik saja sehingga perawat menuliskan 

EWS 0.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa staf dari QR 

(Quick Respon), Head Nurse dan petugas FCC, kami mendapati bahwa data 

tentang kejadian Code Blue di rumah sakit ini belum ada yang dilaporkan dan 

didokumentasikan oleh pihak rumah sakit. Kami mendapatkan data code blue dari 

catatan petugas di FCC. Dari catatan tersebut, didapati ada delapan kejadian code 

blue dari bulan Januari sampai Maret, dibandingkan dengan tahun 2017 yang 

keseluruhannya ada sembilan kejadian. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat 

adanya peningkatan angka kejadian code blue. 

Berdasarkan hasil observasi pada 39 integrated note pasien yang terdiri 

dari IPD 2: delapan integrated note, tiga integrated yang tidak ada 
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pendokumentasian EWS, IPD 5: 12 integrated note, tiga integrated yang tidak ada 

pendokumentasian EWS, dan IPD 6: 19 integrated note, sepuluh integrated yang 

tidak ada pendokumentasian EWS. Jadi total integrated note yang tidak ada 

pendokumentasian EWS sebanyak 38,5%. 

Data mengenai kejadian code blue yang tidak didokumentasikan perlu 

menjadi perhatian rumah sakit. Pengetahuan, pelaksanaan dan dokumentasi 

mengenai EWS juga perlu ditingkatkan guna pentingnya mendeteksi dini keadaan 

pasien. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang berkaitan langsung dengan penerapan 

EWS, peneliti tertarik untuk melihat gambaran perilaku perawat dalam 

pengkajian Early Warning Score  di ruang rawat inap lantai 2,5, dan 6 di 

Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui gambaran perilaku perawat dalam pengkajian Early Warning 

Score di ruang rawat inap lantai 2,5, dan 6 di Rumah Sakit Swasta di Indonesia 

Barat. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana perilaku perawat dalam pengkajian Early Warning Score di 

ruang rawat inap lantai 2,5, dan 6 di Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat? 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam ilmu 

keperawatan yang dapat menambah dan memperkaya ilmu keperawatan. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya terhadap perilaku perawat dalam  

pengkajian EWS pada pasien rawat inap. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat, hasil dari penelitian ini 

dapat memberikan gambaran perilaku perawat dalam pengkajian Early 

Warning Score di ruang rawat inap lantai 2,5, dan 6. 

2. Bagi bidang pendidikan, hasil dari penelitian ini memberikan pengetahuan 

terbaru bagaimana gambaran perilaku perawat dalam pengkajian Early 

Warning Score di ruang rawat inap lantai 2,5, dan 6. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi dalam melakukan penelitian terhadap gambaran perilaku 

perawat dalam pengkajian Early Warning Score  di ruang rawat inap lantai 

2,5, dan 6. 

 

 

 

 

 




