
 
 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, 

pernyataan penelitian serta manfaat dari penelitian. 

1.1.  Latar Belakang 

Peranan perawat sangat penting dalam melakukan proses asuhan 

keperawatan, karena perawat bersama pasien dalam kurun waktu 24 jam, 

sehingga dapat mengetahui dengan pasti jika terjadi adanya perubahan 

fisiologis yang dialami oleh pasien. Early Warning Score (EWS) merupakan 

suatu sistem yang bertujuan untuk memprediksi pasien mana yang 

membutuhkan bantuan, penerapan manajemen pencegahan, sehingga dapat 

menentukan kondisi pasien jika mengalami perubahan fisiologis agar 

mendapatkan perawatan lebih lanjut (Baines dan Emma, 2008). Oleh sebab 

itu, penerapan nilai skoring EWS sangat penting untuk digunakan di rumah 

sakit.  

EWS dilakukan terhadap semua pasien pada asessment awal dengan 

kondisi penyakit akut dan pemantauan secara berkala pada semua pasien yang 

mempunyai risiko tinggi berkembang menjadi sakit kritis selama berada di 

rumah sakit. Parameter yang dinilai dalam EWS mencakup tujuh parameter 

yaitu tingkat kesadaran, respirasi, saturasi oksigen, oksigen tambahan (non-
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rebreathing mask, rebreathing mask, nasal kanula), suhu, denyut nadi dan 

tekanan darah sistolik. 

Di salah satu rumah sakit di Denmark, 23% perawat tidak menerapkan 

EWS untuk dapat menilai keadaan fisiologis pada pasien dan melakukan 

pendokumentasian terhadap skoring EWS yang dilakukan  (Niegsch, 

Fabritius, & Anhoj, 2013). Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), 

EWS mulai dikembangkan awal tahun 2014 namun penerapan dalam 

pelayanannya pada tanggal 1 Maret 2015. Dari hasil uji coba yang dilakan di 

RSCM ada 25% perawat yang tidak melakukan analisis hasil tanda-tanda vital 

dengan EWS. Sedangkan, di seluhu rumah sakit Siloam sudah 

mengimplementasikan sistem EWS ini sejak tahun 2014. Pada rekapan audit 

dokumentasi bulan Januari – Mei 2017 di Siloam Hospitals Lippo Cikarang 

terdapat 36,84% tenaga medis yang tidak konsisten dalam penerapan EWS 

pada pasien. Sementara itu, target audit dari Siloam Hospitals Lippo Cikarang 

adalah 100%, sehingga terlihat bahwa tidak mencapai yang menjadi target 

rumah sakit. 

Berdasarkan observasi dokumen pasien pada lembar catatan 

perkembangan terintegrasi dan lembar observasi pasien pada bulan Juli tahun 

2017 yang dilakukan oleh peneliti pada perawat di ruang rawat inap Orchid 

Siloam Hospitals Lippo Cikarang, ada delapan dari 23 perawat yang kurang 

sesuai dalam pendokumentasian skoring EWS dengan kondisi fisiologis yang 

dialami oleh pasien, misalnya nadi pasien adalah 95x/menit namun dalam 

pendokumentasian skoring EWS diberi skor 0 yang seharusnya diberi skor 1. 
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Oleh sebab itu, peneliti ingin mengambil penelitian tentang “Gambaran 

kesesuaian pendokumentasian skoring Early Warning Score (EWS) pada 

pasien di unit Orchid Siloam Hospitals Lippo Cikarang”, karena 

pendokumentasian penilaian skoring EWS yang sudah dilakukan tidak sesuai 

dengan ketentuan nilai skoring yang ada pada parameter EWS. 

1.2.  Pernyataan Masalah 

Dilihat dari audit EWS yang dilakukan oleh Siloam Hospitals Lippo 

Cikarang pada bulan Januari – Mei 2017 yang hasilnya 36,84% tenaga medis 

yang tidak konsisten dalam penerapan EWS pada pasien. Berdasarkan 

observasi yang dilakukan oleh peneliti, perawat tidak mengisi skoring EWS 

dengan tepat pada lembar catatan perkembangan terintegrasi dan lembar 

catatan obsevasi pasien. Jadi, peneliti ingin mengidentifikasi gambaran 

kesesuaian pendokumentasian skoring EWS pada pasien di lingkungan rawat 

inap di unit Orchid Siloam Hospitals Lippo Cikarang. 

1.3.  Pernyataan Tujuan        

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran kesesuaian 

pendokumentasian skoring EWS pada pasien di unit Orchid Siloam Hospitals 

Lippo Cikarang. 

1.4.  Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran kesesuaian pendokumentasian skoring EWS 

pada pasien di unit Orchid Siloam Hospitals Lippo Cikarang? 
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1.5.  Manfaat Penelitian Ini 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat bagi peneliti sebagai data awal untuk mendapatkan 

pengetahuan atau informasi, pengajaran serta wawasan yang baru 

mengenai gambaran kesesuaian pendokumentasian skoring EWS pada 

pasien di unit Orchid Siloam Hospitals Lippo Cikarang. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Peneliti selanjutnya 

Manfaat bagi peneliti sebagai data awal untuk mendapatkan 

pengetahuan atau informasi, pengajaran serta wawasan yang baru 

mengenai gambaran kesesuaian pendokumentasian skoring EWS 

pada pasien di unit Orchid Siloam Hospitals Lippo Cikarang. 

b. Manfaat bagi rumah sakit 

Manfaat penelitian bagi rumah sakit yaitu sebagai langkah awal 

untuk dapat merencakan suatu sistem yang lebih proposional. Bagi 

tenaga medis yang lain agar dapat lebih memperhatikan dalam 

penilaian skoring EWS pada pasien, karena skoring EWS 

merupakan penilaian yang dapat menentukan pasien mendapatkan 

penanganan khusus. 

 

 

 




