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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan  

pertanyaan penelitian, hipotesa, dan manfaat penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) 

tahun 2017, program paliatif merupakan pendekatan yang efektif untuk 

mengurangi penderitaan dan memperbaiki kualitas hidup pasien serta 

keluarganya yang penyakitnya tidak dapat disembuhkan, misalnya diabetes 

melitus, hipertensi, jantung, kanker, dan lain-lain. Pendekatan ini dilakukan 

untuk mengantisipasi masalah yang mungkin timbul dan meminimalkan 

dampak dari perkembangan penyakit sehingga pasien dapat beraktifitas 

semaksimal mungkin sesuai dengan kondisinya sebelum akhirnya meninggal. 

Sebagai salah satu penyakit terminal yang saat ini membutuhkan perawatan 

paliatif, kanker menjadi masalah kesehatan masyarakat dunia yang tidak 

dapat dihindarkan dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu.  

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2013 menyatakan 

kanker juga menjadi penyebab kematian nomor dua di dunia sebesar 13%  

setelah penyakit kardiovaskuler dan menjadi penyebab kematian nomor tujuh 

di Indonesia. Diperkirakan pula tahun 2030 akan ada 26 juta orang penderita 

kanker dimana 17 juta diantaranya diperkirakan akan meninggal. 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Republik Indonesia (2013), di 
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Indonesia sendiri prevalensi kanker tercatat sebesar 1,4% per mil jarak. Dari 

persentase tersebut tidak membuat  para penderita kanker berhenti berjuang 

untuk mendapatkan kesehatan dan kestabilan fungsi tubuhnya kembali. 

Di dalam tulisannya, Lutfa (2008) menyatakan bahwa penatalaksanaan 

atau pengobatan utama penyakit kanker meliputi pembedahan, radioterapi, 

kemoterapi dan hormon terapi. Keberhasilan pengobatan tergantung dari 

keteraturan penderita dalam berobat dan tergantung pada stadiumnya. 

Namun, pengobatan kanker memberi dampak negatif pada fisik maupun 

mental dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap konsep diri penderita 

kanker itu sendiri. Konsep diri akan memengaruhi pikiran dan tingkah laku 

seseorang dan akan membuat penderita merasa tubuhnya tidak menarik lagi, 

sehingga hubungan interpersonal juga menjadi tidak harmonis. 

Lubis (2009) menambahkan bahwa kondisi penderita kanker stadium 

lanjut tidak dapat kembali ke keadaan semula, dikarenakan gangguan konsep 

diri yang terjadi dalam dirinya, yakni kecacatan tubuh dan penurunan fungsi 

organ tubuh. Anita (2016) menyatakan bahwa kemoterapi hanya memberikan 

perawatan rutin seperti penderita sakit pada umumnya. Namun, dalam  

pengelolaan penderitaan yang dilakukan oleh tim perawatan paliatif lebih 

banyak berfokus pada kondisi sakit fisik, dan belum secara holistik integratif. 

Masing-masing tenaga kesehatan kebanyakan memberikan pelayanan 

terhadap kebutuhan fisik yang dirasakan penderita, tidak sampai pada aspek 

citra diri dan hubungan interpersonal (Lutfa, 2008). 

 Menurut Pedoman Teknis Pelayanan Paliatif Kanker (2013), tujuan 
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perawatan paliatif adalah untuk mengurangi penderitaan, memperpanjang 

umur, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan dukungan kepada 

pasien dan keluarga agar siap secara psikologis serta spiritual untuk 

menerima kondisi sakit bahkan kemungkinan terburuk, yakni meninggal 

dunia. Hal ini juga didukung oleh Kemenkes No. 812/Menkes/SK/VII/ 2007 

yang menyatakan bahwa pada stadium lanjut pasien dengan penyakit kronis 

(termasuk kanker) tidak hanya mengalami berbagai masalah fisik seperti 

nyeri, sesak nafas, penurunan berat badan, dan gangguan aktivitas tetapi juga 

mengalami gangguan psikososial dan spiritual yang mempengaruhi kualitas 

hidup pasien dan keluarganya. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kebutuhan pasien pada stadium lanjut suatu penyakit tidak hanya pemenuhan 

atau pengobatan gejala fisik, namun juga pentingnya dukungan terhadap 

kebutuhan psikologis, sosial dan spiritual yang dilakukan dengan pendekatan 

interdisiplin yang dikenal sebagai perawatan paliatif. 

Menurut Kemenkes (2017), sebagian besar masyarakat masih 

beranggapan bahwa perawatan paliatif hanya untuk pasien dalam kondisi 

terminal yang akan segera meninggal. Namun konsep baru dalam perawatan 

paliatif menekankan pentingnya integrasi perawatan paliatif lebih dini agar 

masalah fisik, psikososial dan spiritual dapat diatasi dengan baik. Perawatan 

paliatif adalah pelayanan kesehatan yang bersifat holistik dan terintegrasi 

dengan melibatkan berbagai profesi dengan dasar falsafah bahwa setiap 

pasien berhak mendapatkan perawatan terbaik sampai akhir hayatnya. Oleh 

sebab itu, pemberian asuhan keperawatan paliatif menjadi sangat penting 
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untuk dikembangkan lebih lagi di Indonesia.  

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) 

(2017), jumlah Rumah Sakit di Indonesia yang memberikan perawatan 

paliatif masih terbatas pada lima  kota besar, yakni Jakarta (RSCM dan RS 

Kanker Dharmais), Yogyakarta (RS Dr. Sardjito), Makassar (RS Wahidin 

Sudirohusodo), Surabaya (RSUD Dr.Soetomo), dan Denpasar (RS Sanglah). 

Ditinjau dari meningkatnya jumlah pasien, maka kebutuhan akan pemberian 

perawatan paliatif semakin besar. Sebagai salah satu tenaga kesehatan yang 

bersentuhan langsung dengan pasien selama 24 jam/hari, perawat memiliki 

peranan yang penting untuk memberikan asuhan keperawatan yang holistik 

dan terbaik sekalipun akhirnya pasien kembali kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

Dalam memberikan asuhan keperawatan yang holistik, maka seorang 

perawat perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas serta 

positif sehingga dapat memberikan perawatan paliatif dengan baik. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pradana (2012) dengan judul 

Hubungan Kualitas Hidup Dengan Kebutuhan Perawatan Paliatif di RSUP 

Sanglah Denpasar ditemukan bahwa keterbatasan sumber daya tim 

perawatan paliatif yang benar-benar mengetahui tentang perawatan paliatif, 

menyebabkan perawat sering kali merasakan ketakutan, sedih, frustasi dan 

kehilangan harapan saat tidak mampu memberikan perawatan paliatif secara 

maksimal. Hal ini kembali lagi pada faktor pengetahuan yang menentukan 

sikap perawat pada saat melakukan penatalaksanaan pada pasien. Menurut 
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Skar (2010) dalam Journal of Education and Practice: The Nurses’ 

Knowledge and Attitudes towards the Palliative Care (2015), salah satu 

faktor penting yang mempengaruhi suksesnya pemberian asuhan 

keperawatan pada pasien paliatif oleh tenaga kesehatan profesional, 

termasuk perawat adalah pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan 

pengalaman, di mana poin yang ditekankan bukan hanya soal prosedur 

melainkan juga sikap dan perilaku selama merawat.  

Skar (2010) juga menambahkan bahwa perawat adalah bagian yang 

paling penting dalam tim perawatan paliatif karena merekalah yang secara 

utuh memperhatikan dimensi fisik, fungsional, sosial dan spiritual dalam 

perawatan pasien paliatif. Menurut Komprood (2013), sikap terhadap pasien 

paliatif memiliki dampak terhadap perilaku saat merawat. Jika sikapnya 

negatif, maka hasilnya juga mungkin negatif. Ia juga menambahkan bahwa 

pengalaman buruk selama merawat pasien paliatif sebelumnya memberikan 

pengaruh pada sikap penatalakasanaaan yang menyebabkan perawat tidak 

ingin lagi merawat pasien paliatif lagi atau justru menunjukkan sikap 

penolakan. 

Menurut Sanderson & Tieman (2010), perawatan paliatif secara 

tradisional dipandang sebagai pemberian perawatan intens dari pasien yang 

dekat dengan kematian (end of life). Dalam beberapa tahun terakhir, 

perawatan paliatif telah diperluas untuk mencakup pasien yang dapat hidup 

selama bertahun-tahun dengan kegagalan organ tahap akhir dan bukan 
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hanya kanker. Menurut Villegas, M.., dkk. (2015), perawatan paliatif 

merupakan bagian penting dari asuhan keperawatan yang dapat 

disampaikan pada berbagai tingkat kompleksitas. Pasien paliatif dirawat 

tidak hanya pada unit khusus, tetapi juga di rumah atau di bangsal umum 

rumah sakit dan panti jompo, sehingga tidak hanya perawat senior yang 

datang ke dalam kontak dengan pasien paliatif; lulusan keperawatan yang 

baru juga harus mampu memberikan perawatan yang memadai kepada 

mereka (Villegas, M.V., dkk., 2015). 

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pengiriman sukses 

perawatan kesehatan paliatif oleh profesional kesehatan, seperti perawat 

adalah pengetahuan, sikap, keyakinan, dan pengalaman, yang menentukan 

tidak hanya prosedur mereka, tetapi juga perilaku mereka selama evaluasi 

dan pengobatan pasien. Perawat adalah anggota tim perawatan paliatif yang 

paling berharga yang mengatasi dimensi fisik, fungsional, sosial, dan spiritual 

perawatan (Skar, 2010). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perawatan paliatif di Indonesia, khususnya untuk pasien kanker masih 

sangat kurang terkait dengan tantangan tenaga kesehatan yang belum 

memahami betul mengenai perawatan paliatif. Menurut Kemenkes (2007), 

Rumah Sakit di Indonesia yang mampu memberikan perawatan paliatif 

masih terbatas pada lima kota besar, yakni Jakarta (RSCM dan RS Kanker 

Dharmais), Yogyakarta (RS Dr. Sardjito), Makassar (RS Wahidin 
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Sudirohusodo), Surabaya (RSUD Dr.Soetomo), dan Denpasar (RS 

Sanglah). Saat ini sebuah Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat  yang 

berdiri tahun 2011 memberikan harapan terhadap pemberian asuhan 

keperawatan paliatif yang holistik di tengah meningkatnya kebutuhan dan 

jumlah pasien terminal maupun kronik, khususnya kanker.  

Sebagai salah satu rumah sakit yang terbilang baru dalam pelayanan 

khusus paliatif kanker, maka peneliti berkeinginan untuk mengetahui 

“Hubungan Tingkat Pengetahuan Perawat Tentang Perawatan Paliatif 

Dengan Sikap Penatalaksanaan Pasien Dalam Perawatan Paliatif Di Rumah 

Sakit Swasta Di Indonesia Barat”. Dalam sebuah kesempatan, peneliti 

mengamati kejadian di mana seorang perawat yang merawat pasien paliatif 

terminal di rumah sakit tersebut hanya melakukan peran sebagai care giver 

pada pasien namun tidak memberikan pendampingan pada keluarga di saat 

berduka. Saat diwawancara, perawat tersebut mampu menjelaskan 

serangkaian gejala penyakit, kondisi klinis dan manajemen nyeri bagi 

pasiennya. Akan tetapi, setelah pasien meninggal dan dimandikan, perawat 

tersebut tidak menunjukkan respon emosi maupun empati pada keluarga 

sekalipun ia tahu bahwa menurut Standar Operasional Pelaksanaan Rumah 

Sakit (SOP RS), perawat seharusnya bukan hanya mampu memberikan 

pelayanan namun juga pendampingan pada keluarga untuk melewati fase 

berduka. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 
1.3.1 Tujuan Umum 

 
Untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan tingkat 

pengetahuan perawat dengan sikap penatalaksanaan pasien paliatif 

di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 

a) Mengidentifikasi gambaran karakteristik perawat (usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pengalaman bekerja, dan pengalaman 

mengikuti pelatihan perawatan paliatif) di satu Rumah Sakit 

Swasta  Indonesia Bagian Barat. 

b) Mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan sikap perawat terhadap 

perawatan paliatif di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian 

Barat. 

c) Menentukan ada atau tidak adanya hubungan antara tingkat 

pengetahuan perawat dengan sikap penatalaksanaan pasien paliatif 

di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Adapaun pertanyaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana gambaran karakteristik perawat di satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat? 

b. Bagaimana tingkat pengetahuan dan sikap perawat terhadap perawatan 

paliatif di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat? 
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c. Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan perawat dengan 

sikap penatalaksanaan pasien paliatif di satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat ? 

 

1.5 Hipotesa Penelitian 

Hipotesa O: Tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan perawat 

dengan sikap penatalaksanaan pasien paliatif di satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat. 

Hipotesa 1: Ada hubungan antara tingkat pengetahuan perawat dengan 

sikap penatalaksanaan pasien paliatif di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia 

Bagian Barat. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapaun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi rumah sakit 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan bagi Rumah 

Sakit untuk mengukur atau mengevaluasi tingkat pengetahuan dan 

sikap perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien 

paliatif. 

2. Bagi perawat 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memotivasi perawat untuk terus 

belajar dan mengembangkan sikap positif saat mendalami keperawatan 

paliatif sehingga dapat meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. 
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3. Bagi perkembangan institusi keperawatan 

 Hasil penelitian diharapakan dapat menjadi acuan pengembangan dan 

uji pengetahuan tentang paliatif sebelum mahasiswa terjun ke praktik 

nyata dalam dunia kerja. 

4. Bagi peneliti 

 Penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik sekaligus acuan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya di kemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




