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BAB I 

PENDAHULUAN 

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

tujuan penelitian, pertanyaan penelitian serta manfaat dari penelitian 

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan pasien telah menjadi tren dan isu global yang paling 

penting saat ini di mana angka mortalitas di seluruh belahan dunia sangat 

tinggi. World Health Organization (WHO) mencatat bahwa dalam rentang 

tahun 2010-2015, angka kematian global yang telah dilaporkan mencapai 

56.400.000 jiwa.  

Menurut Central Intelligence Agency (2018) tingkat populasi 

Indonesia dari tahun 2000-2017 meningkat dari 224,784,200 menjadi 

231,328,100 dengan tingkat kematian tahun 2000-2017 meningkat dari 

6,31 per 1000 penduduk menjadi 6,5 per 1000 penduduk dengan rata-rata 

kematian terendah pada tahun 2008 yaitu 6,24 per 1000 penduduk dan 

tertinggi pada tahun 2017 yaitu 6,5 per 1000 penduduk. Penyakit Kanker 

merupakan salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia. Kanker 

paru, hati, kolorektal, dan kanker payudara adalah penyebab terbesar 

kematian akibat kanker setiap tahunnya. 

Pada tahun 2012, angka kematian global akibat kanker sekitar 8,2 

juta. Sedangkan angka kematian di Indonesia akibat kanker sekitar 

194,528  jiwa (World Health Organization [WHO], 2012). Secara global, 

regional dan nasional pada tahun 2030 transisi epidemiologi dari penyakit 
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menular menjadi Penyakit Tidak Menular (PTM) semakin jelas. 

Diproyeksikan bahwa PTM seperti kanker, jantung, DM dan paru 

obstruktif kronik, serta penyakit kronik lainnya akan mengalami 

peningkatan yang signifikan pada tahun 2030. Peningkatan kejadian PTM 

berhubungan dengan peningkatan faktor risiko akibat perubahan gaya 

hidup seiring dengan perkembangan dunia yang makin modern, 

pertumbuhan populasi dan peningkatan usia harapan hidup (Departemen 

Kesehatan, 2015). 

Berdasarkan data dari Medical Record Departement Rumah Sakit 

Swasta di Indonesia Barat, pada tahun 2017 jumlah pasien dengan 

diagnosa kanker sekitar 1533 pasien dengan angka mortalitas mencapai 

363 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit harus bekerja 

semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

pasien. Rumah sakit merupakan layanan jasa yang memiliki peran sangat 

penting bagi bangsa dan negara. Rumah sakit adalah institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat 

darurat selama 24 jam. Terdapat ratusan macam obat, ratusan tes dan 

prosedur, banyak alat kesehatan dengan teknologi tinggi serta berbagai 

macam profesi medis, salah satunya adalah perawat. Perawat memegang 

peranan besar dalam operasional rumah sakit sebagai pemberi asuhan 

keperawatan, advokat pasien, edukator, koordinator, kolaborator, 

konsultan dan peneliti (Potter & Perry, 2012). 
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Hal yang terpenting dalam menjalankan perannya sebagai pemberi 

asuhan keperawatan adalah proses pengkajian atau pengumpulan data 

pasien. Kualitas pengkajian keperawatan yang benar, tepat dan cepat akan 

menuntun perawat dalam menentukan masalah keperawatan yang paling 

prioritas(mengancam jiwa) sehingga pasien dapat segera ditangani. 

Manakala ditemukannya pasien yang memenuhi kriteria terjadinya 

gangguan klinis seperti, perubahan status mental, perubahan tanda-tanda 

vital, penurunan saturasi oksigen, penurunan jumlah haluaran urine, pasien 

sesak, sulit bernafas, dan penilaian subyektifitas perawat bahwa pasien 

tersebut perlu diobservasi lebih ketat. Dalam rangka mencegah kondisi 

pasien yang mengalami perburukkan, maka dibuat metode scoring seperti 

Early Warning System Score (EWS Score). Latar belakang EWS Score 

adalah pengenalan dini kegawatdaruratan pasien rawat inap dengan tujuan 

mengurangi jumlah kasus henti jantung pada pasien rawat inap. Maka 

daripada itu, kualitas pengkajian keperawatan yang sesuai standar akan 

meningkatkan keselamatan pasien. 

Hasil audit penerapan pendokumentasian EWS Score di rumah 

sakit swasta di Indonesia barat pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 

87.75% konsisten dalam menerapkan pendokumentasian EWS Score sesuai 

standar rumah sakit tersebut dengan rata-rata konsisten terendah 79% pada 

bulan Mei dan rata-rata konsisten tertinggi 93.4% pada bulan Januari 

dengan selisih 14.4%. 
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Grafik 1.1 Data Persentase Konsistensi Pendokumentasian EWS 

Sumber: Audit EWS Score Mochtariady Comprehensive Cancer Centre (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data tersebut terlihat bahwa adanya penurunan dalam 

konsistensi pendokumentasian EWS Score. Hal ini juga dapat disebabkan 

oleh adanya kesibukan dari tim audit selama bulan Mei 2018 rumah sakit 

tersebut sedang fokus pada hal-hal lain mengenai standar rumah sakit 

sehingga pendokumentasian EWS Score tidak terpantau secara baik. 

Padahal, target skor penerapan EWS Score adalah 100% dengan indikator 

kinerja utama yaitu EWS Score selesai dengan benar dan pada frekuensi 

yang sesuai (Health Service Executive, 2012). 

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai penerapan pendokumentasian EWS Score pada pasien Kanker di 

Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan  bahwa terlihat 

dari data tahun 2017 mengalami penurunan konsistensi walaupun sudah 
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dilakukan edukasi oleh divisi keperawatan tentang pendokumentasian 

EWS Score. Rata-rata pasien pada rumah sakit tersebut merupakan 

penderita kanker. Dalam pengobatannya, pasien kanker mendapatkan 

terapi obat anti nyeri dengan efek samping penurunan denyut jantung, 

distres pernapasan dan efek samping lainnya yang menyebabkan kondisi 

pasien tidak stabil. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pasien kanker berisiko 

mengalami keadaan tidak stabil sehingga pemantauan EWS Score sangat 

diperlukan untuk memantau kondisi pasien dalam mencegah perburukkan 

pasien hingga henti nafas atau henti jantung. Dari masalah tersebut peneliti 

tertarik untuk meneliti penerapan pendokumentasian EWS Score pada 

pasien Kanker di Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah pernyataan untuk menetapkan arah umum 

studi dan menangkap esensinya (Polit & Beck, 2010). Tujuan dalam 

penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.3.1. Tujuan umum:  

Mengidentifikasi gambaran mengenai penerapan pendokumentasian 

EWS Score pada pasien Kanker di Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat. 

1.3.2. Tujuan khusus 

1) Mengidentifikasi kelengkapan pendokumentasian parameter EWS 

Score pada lembar observasi tanda vital di Rumah Sakit Swasta di 

Indonesia Barat. 
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2) Mengidentifikasi kesesuaian  hasil akhir EWS Score dengan Nilai 

EWS Score yang didokumentasikan perawat di Rumah Sakit Swasta di 

Indonesia Barat. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian adalah bentuk pertanyaan yang membantu 

memusatkan perhatian pada jenis data yang harus dikumpulkan untuk 

memberikan jawaban penelitian tersebut (Polit & Beck, 2010). Pertanyaan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pendokumentasian EWS 

Score di Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau referensi 

penelitian berikutnya untuk peningkatan kualitas pendidikan keperawatan 

dan pelayanan kesehatan terkait manajemen ilmu keperawatan. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Divisi Keperawatan  

Diharapkan kebijakan pendokumentasian EWS Score ini dapat 

lebih terpantau karena keselamatan pasien dapat memberi pengaruh 

pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Juga diharapkan 

mampu memberi gambaran inisiatif untuk pelayan kesehatan menjadi 

bahan evaluasi dalam melakukan pendokumentasian EWS Score 

sehingga dapat mencapai target skor 100% dengan indikator kinerja 
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utama yaitu EWS Score selesai dengan benar dan pada frekuensi yang 

sesuai. 

2) Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk 

meningkatkan kualitas sistem pelayanan kesehatan melalui 

pendokumentasian parameter EWS Score. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menganalisis 

faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perawat dalam melakukan 

pendokumentasian EWS Score. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




