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1.1 Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Kematian adalah salah satu indikator mutu pelayanan kesehatan yang 

penting, diperkirakan terdapat 850 kematian per 100.000 penduduk yang 

terjadi setiap tahunnya (World Health Organization, 2010). Menurut National 

Patient Safety Agency and Learning System (2007) didapati 11% jumlah 

kematian disebabkan karena perburukan kondisi pasien yang tidak diketahui 

sejak awal dan keterlambatan pelayanan. Di Indonesia angka kematian di 

rumah sakit terdapat 87 per 1000 jumlah penduduk dan ini meningkat dari 

tahun 2007 yaitu 69 per 1000 jumlah penduduk di Indonesia (Indoensia 

Demographic & Health Survey, 2012 dalam Liswati 2015). Di Rumah Sakit 

Siloam Bali pada tahun 2016 tejadi 11 kasus code blue di ruang rawat inap 

dari bulan Januari hingga Desember 2016. National Early Warning System 

(NEWS) adalah pendekatan sistematis yang menggunakan skoring untuk 

mengidentifikasi perubahan perburukan kondisi seseorang sekaligus 

menentukan langkah selanjutnya yang harus dikerjakan .  

Sistem skoring pendeteksian dini atau peringatan dini digunakan untuk 

mendeteksi adanya perburukan keadaan pasien telah diterapkan di banyak 

rumah sakit di Inggris (National Health Service, 2012). National Patient 

Safety Agency and Learning System (2007) menggambarkan fungsi NEWS 

untuk melihat ketika seseorang mengalami perburukan keadaan yaitu dengan  

menunjukkan tanda-tanda umum yang mewakili sistem pernapasan, 
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kardiovaskular, dan sistem neurologis. National Health Service (2012) 

menggambarkan penetapan standarisasi NEWS dalam peningkatan perawatan 

dan pengawasan pasien apabila kondisi pasien memburuk (Escalation 

Protocol). 

Menurut McArthur-Rouse (2001), pada saat kondisi pasien memburuk 

pengkajian tanda-tanda vital yang akurat sangat penting dalam memastikan 

bahwa orang-orang yang berisiko mengalami penyakit kritis yang dimana 

berkesempatan paling awal untuk direncanakan perawatan paling tepat. 

Menurut Dorthea et al. (2011) perawatan yang tepat dan pelayanan  yang 

efektif merupakan awal meningkatkan kelangsungan hidup pasien. Pasien 

sakit kritis harus dilakukan identifikasi dengan cepat, sehingga pengobatan 

yang relevan dapat dimulai tanpa penundaan. Pengidentifikasian melalui 

pengamatan pada periode sebelum penyakit kritis dan melakukan intervensi 

pada tahap awal untuk mencegah penurunan kondisi pasien lebih lanjut 

dilakukakan oleh perawat (Higginson & Jones, 2009 dikutip dalam Deborah 

Atkinson, 2013). 

Gordon dan Watts (2011) menggambarkan perawat adalah profesi yang 

berhubungan langsung dengan pasien selama 24 jam. Interaksi antara perawat 

dan pasien membutuhkan keterampilan dan kompetensi dalam keperawatan 

sehingga perawat dapat melaksanakan tindakan keperawatan dengan tepat. 

Berdasarkan data audit Rumah Sakit Siloam Bali pada Januari 2017 dari 61 

perawat, 53 orang (86%) perawat dapat menjelaskan respon klinik aktivasi 

NEWS pada kategori rendah, 41 orang (67%) dapat menjelaskan respon 
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klinik NEWS pada kategori medium dan 58 orang (95%) dapat menjelaskan 

respon klinik aktivasi NEWS pada kategori tinggi, sehingga dari ketiga data 

tersebut tidak ada yang mencapai target audit yaitu 100%. Berdasarkan 

observasi penulis didapati lima dari tujuh perawat menuliskan penilaian 

NEWS pada tabel observasi dan catatan perkembangan pasien, namun tidak 

melakukan respon klinikal sesuai penilaian NEWS rata-rata dari skor 1-6. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Rumah Sakit Siloam Bali, maka 

dari itu peneliti ini ingin melihat langsung bagaimana pelaksanaan respon 

klinis perawat berdasarkan penilaian NEWS dari setiap pasien di ruang rawat 

inap Rumah Sakit Siloam Bali dalam penelitian berjudul Gambaran 

Pelaksanaan Clinical Response National Early Warning Score (NEWS) oleh 

perawat di Rumah Sakit Siloam Bali. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

National Early Warning Score (NEWS) adalah parameter yang digunakan 

oleh tim perawatan rumah sakit untuk mengenali tanda awal penurunan klinis 

sehingga dapat menyiapkan intervensi dan manajemen awal yang tepat. 

Peneliti melihat pentingnya perawat untuk mengetahui dengan tepat apa 

respon klinikal yang harus dilakukan sesuai dengan jumlah skor NEWS yang 

didapati dari pengkajian pasien. Peneliti melihat fenomena yang terjadi di 

rumah sakit yaitu belum berjalannya pelaksanaan SOP NEWS yang sesuai 

standar Rumah Sakit Siloam Bali.  Oleh karena itu berdasarkan latar belakang 

yang ada maka peneliti ingin mengetahui pelaksanaan clinical response 

National Early Warning Score (NEWS) oleh perawat di Rumah Sakit Siloam 

Bali.
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengidentifikasi pelaksanaan clinical response National Early Warning 

Score (NEWS) oleh perawat di Rumah Sakit Siloam Bali. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi bagaimana karakteristik demografi jenjang pendidikan 

dan lama masa bekerja perawat di Rumah Sakit Siloam Bali. 

2. Mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan clinical response National 

Early Warning Score (NEWS) oleh perawat di Rumah Sakit Siloam Bali. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana karakteristik demografi berdasarkan jenjang pendidikan dan    

lama masa bekerja perawat di Rumah Sakit Siloam Bali? 

2. Bagaimana pelaksanaan clinical response National Early Warning Score 

(NEWS) oleh perawat di Rumah Sakit Siloam Bali? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan pentingnya 

pelaksanaan clinical response National Early Warning Score (NEWS) 

oleh perawat dengan tepat untuk meningkatkan mutu rumah sakit dan 

penurunan angka kematian pasien di rumah sakit. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

  Bagi rumah sakit: dapat terus meningkatkan mutu dan kualitas 

dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang memperhatikan secara 

holistik kebutuhan pasien. 

1. Bagi Perawat dan mahasiswa keperawatan: dengan penelitian ini 
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diharapkan perawat dapat melakukan pendokumentasian NEWS pasien 

dengan tepat dan melakukan respon klinikal berdasarkan NEWS setiap 

pasien. 

2. Bagi pasien: dengan mengetahui penilaian NEWS diharapkan dapat 

meningkatakan kualitas hidup pasien dengan penurunan angka kematian 

pasien. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya: peneliti menyarankan bagi penelitian 

selanjutnya agar dapat meneliti juga faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan clinical response NEWS oleh perawat. 

 




