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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembedahan atau tindakan operasi merupakan tindakan invasif sebagai 

suatu usaha penyembuhan dengan melakukan pengirisan, pemotongan, 

pengeratan untuk peniadaan penyakit, memperbaiki jaringan yang rusak dan 

mengubah bentuk tubuh, yang diakhiri dengan penjahitan (Tjokronegoro, 

2004 ;  Sjamsuhidajat, 2010). Menurut The International Surgical Outcomes 

Study Group pada tahun 2016, sekitar 310 juta pasien menjalani operasi di 

seluruh dunia setiap tahun. Menurut World Health Organization (WHO) 

dalam Hartoyo (2015), di Indonesia pada tahun 2012, pasien yang menjalani 

tindakan operasi mencapai 1,2 juta jiwa. 

Setelah dilakukan tindakan operasi, pasien membutuhkan perawatan 

pasca operasi di ruang perawatan. Kekhawatiran terbesar pasien pasca operasi 

untuk pulang ke rumah adalah meliputi aktivitas yang perlu dilakukan dan 

yang menjadi larangan, nyeri luka pasca operasi, komplikasi luka, dan infeksi 

luka (Pieper et al, 2007). Menurut penelitian yang dilakukan Pieter et al 

(2007) di Acute Care Hospitals terbesar di Amerika, banyak pasien tidak 

mengetahui bagaimana cara membalut luka (38,2%) atau solusi untuk 

membersihkan luka selama di rumah (58,7%). Menurut William (2008) 

pasien yang menerima informasi tentang penanganan nyeri dan luka, 

aktivitas, nutrisi dan komplikasi pada umumnya tidak merasa khawatir untuk 

melanjutkan perawatan di rumah. Ketepatan pasien yang diberi informasi 
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tentang nyeri dan penanganan luka tidak mengalami masalah setelah keluar. 

Namun, banyak dari pasien yang tidak menerima informasi tentang 

manajemen nyeri dan luka, mengalami kekhawatiran yang mengharuskan 

mereka melakukan kunjungan rutin ke fasilitas perawatan kesehatan setelah 

keluar dari rumah sakit.  

Salah satu cara yang diterapkan oleh rumah sakit untuk menyampaikan 

informasi kepada pasien adalah penerapan proses discharge planning. 

Discharge planning adalah sebuah proses perencanaan perawatan untuk 

mempersiapkan pasien berpindah dari lingkungan rumah sakit menuju 

lingkungan yang lain (Family Caregiver Alliance, 2009). Salah satu rumah 

sakit yang melakukan penelitian tentang discharge planning pada tahun 2008 

adalah rumah sakit Acute Care Hospitals di Israel. Hasil penelitian 

menyebutkan 659 keluarga (77%) menilai pelaksanaan discharge planning 

sangat adekuat (Soskolne, 2010 dalam Nasir, 2011). Di Indonesia, hasil 

penelitian pelaksanaan discharge planning yang dilakukan oleh perawat pada 

pasien pasca operasi apendiktomi di PKU Muhammadiyah Gamping 

Yogyakarta adalah pada assessment awal saat pasien masuk rumah sakit 

sebanyak 8 responden (26,66%), menyatakan telah dilaksanakan discharge 

planning dan 22 responden (73,33%), menyatakan tidak dilaksanakan 

discharge planning (Zuhra, 2016). Sedangkan di rumah sakit Siloam Dhirga 

Surya, belum pernah dilakukan penelitian tentang pelaksanaan discharge 

planning, sehingga data tentang discharge planning di rumah sakit Siloam 

Dhirga Surya, masih belum tersedia.  
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Namun pelaksanaan discharge planning pada pasien di rumah sakit 

umumnya hanya berupa catatan resume pasien pulang serta pemberian 

informasi singkat mengenai jadwal kontrol pasien, obat-obatan yang harus di 

minum, serta diet yang harus dipenuhi dan dihindari setelah pasien pulang 

dari rumah sakit. Sedangkan proses discharge planning harus diberikan sejak 

awal pasien masuk hingga keluar rumah sakit (Darlina, 2012). Sedangkan 

discharge planning menempatkan perawat pada posisi yang penting dalam 

proses perawatan pasien dan dalam tim discharge planner rumah sakit, 

karena pengetahuan dan kemampuan perawat dalam proses keperawatan 

dapat memberikan kontinuitas perawatan melalui proses discharge planning 

(Caroll & Dowling, 2007). 

Rumah sakit Siloam Dhirga Surya mengalami peningkatan jumlah 

pasien operasi setiap tahunnya. Menurut data rekam medis Siloam Dhirga 

Surya, dari tahun 2015 hingga Juni 2017 tercatat 959 pasien yang telah 

menjalani tindakan operasi. Namun, penelitian tentang discharg planning 

kepada pasien pasca operasi belum pernah dilakukan, dan penulis juga 

melihat perawat masih jarang melakukan discharge planning. Hal ini terbukti 

dari form pelaksanaan dan catatan edukasi multidisiplin serta checklist 

pemulangan pasien rawat inap yang jarang diisi. Untuk itu peneliti tertarik 

untuk melihat bagaimana gambaran pelaksanaan discharge planning kepada 

pasien pasca operasi yang dilakukan perawat ruang rawat inap Rumah sakit 

Siloam Dhirga Surya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Keterbatasan dalam memahami informasi tentang masalah kesehatan 

dapat menyebabkan terjadinya resiko komplikasi kepada pasien pasca 

operasi. Proses discharge planning diterapkan untuk memberikan informasi 

kepada pasien dan keluarga, sehingga dapat mempersiapkan pasien untuk 

pulang. Perawat sebagai salah satu pemberi layanan pelaksanaan discharge 

planning memiliki tugas yang cukup penting yaitu sebagai edukator. 

Sehingga penting untuk melihat bagaimana gambaran pelaksanaan discharge 

planning kepada pasien pasca operasi yang dilakukan perawat ruang rawat 

inap rumah sakit Siloam Dhirga Surya. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran pelaksanaan discharge planning kepada pasien pasca 

operasi yang dilakukan perawat ruang rawat inap rumah sakit Siloam Dhirga 

Surya? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 1.4.1 Tujuan Umum 

  Mengetahui gambaran pelaksanaan discharge planning kepada pasien 

pasca operasi yang dilakukan perawat ruang rawat inap rumah sakit 

Siloam Dhirga Surya. 
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1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran pelaksanaan discharge planning kepada 

pasien pasca operasi selama perawatan di ruang rawat inap lantai 

2, 5 dan 6 rumah sakit Siloam Dhirga Surya. 

2. Mengetahui gambaran pelaksanaan discharge planning kepada 

pasien pasca operasi saat persiapan pemulangan di ruang rawat 

inap lantai 2, 5 dan 6 rumah sakit Siloam Dhirga Surya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 1.5.1 Manfaat Teoritikal 

Untuk menambah informasi tentang gambaran pelaksanaan discharge 

planning kepada pasien pasca operasi yang dilakukan perawat ruang 

rawat inap rumah sakit Siloam Dhirga Surya. 

 1.5.2 Manfaat Praktikal 

1. Institusi Rumah Sakit 

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan dalam rangka 

meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan discharge 

planning di rumah sakit Siloam Dhirga Surya. 

2. Profesi Keperawatan 

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi perawat 

rumah sakit dalam mengevaluasi pelaksanaan discharge planning 

serta untuk meningkatkan kinerja perawat dalam melaksanakan 

discharge planning. 
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3. Peneliti 

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah informasi tentang 

pelaksanaan discharge planning kepada pasien pasca operasi yang 

dilakukan perawat ruang rawat inap rumah sakit Siloam Dhirga 

Surya.  

  




