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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan 

pasien di rumah sakit menjadi lebih aman. Asuhan keperawatan ini 

meliputi pengkajian resiko, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan 

dalam belajar dari insiden dan tindak lanjut serta implementasi solusi. Hal 

tersebut bertujuan untuk meminimalkan timbulnya resiko dan juga 

pencegahan terjadinya cedera yang disebabkan kesalahan dalam 

mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya 

diambil (Kementerian Kesehatan [Kemenkes, 2011). Kesalahan yang 

seharusnya dapat dicegah salah satunya adalah medication errors. 

Medication errors adalah setiap kejadian yang dapat dihindari yang dapat 

menyebabkan atau berakibat pada pelayanan obat yang tidak tepat atau 

dapat membahayakan pasien sementara obat berada dalam pengawasan 

tenaga kesehatan (National Coordinating Council for Medication Errors 

Reporting and Prevention [NCC MERP, 2012 dikutip dalam Muladi, 

2015). 

Menurut World Health Organization (WHO, 2017), medication 

errors menyebabkan paling tidak satu orang meninggal setiap harinya dan 

melukai 1,3 juta orang setiap tahunnya di Amerika Serikat. WHO 

menyatakan bahwa pengeluaran yang global berikan untuk 
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menanggulangi kesalahan pengobatan mencapai US $ 42 miliar per 

tahunnya. Menurut Laporan Peta Nasional Keselamatan Pasien (Kongres 

PERSI 2007) medication errors menduduki urutan pertama (24%) dari 

sepuluh besar insiden yang dilaporkan (Departemen Kesehatan [Depkes  

Republik Indonesia, 2008 dikutip dalam Mulyana, 2013).  

Medication errors dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor 

yang terkait dengan profesional perawat, faktor yang terkait dengan 

pasien misalnya kepribadian dan hambatan dalam berbahasa, terkait 

dengan lingkungan kerja, terkait dengan obat-obatan seperti penamaan 

obat dan pelabelan, faktor yang terkait dengan petugas, dan faktor yang 

terkait dengan sistem informasi di komputer (WHO, 2016). Sedangkan 

dalam penelitian yang Pournamdar dan Zare (2016) lakukan penelitian 

dan membagi penyebab terjadinya medication errors dalam tiga faktor, 

yaitu faktor yang terkait dengan perawat, terkait dengan department, dan 

terkait dengan manajemen. 

Kasus medication errors yang terjadi di Siloam Hospitals Manado, 

khususnya di Nurse Station (NS) 51 pada periode Juli 2016 sampai 

dengan Desember 2016 sebanyak 416 kasus dan di NS 53 sebanyak 418 

kasus. Pada periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 kasus 

medication errors yang terjadi sebanyak 301 kasus di NS 51 dan 289 di 

NS 53. Data ini menunjukan bahwa kasus medication errors yang terjadi 

di NS 51 dan 53 selama satu tahun terakhir ini cukup banyak.  
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Dari hasil survei awal data medication errors yang diambil pada 

tanggal 14 Juli 2017 di NS 51, 53 dan 54 Siloam Hospitals Manado, 

fenomena tersebut menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian 

yang bertujuan melihat bagaimana gambaran persepsi perawat di NS 51, 

53 dan 54 tentang penyebab medication errors di Siloam Hospitals 

Manado. 

1.2. Rumusan Masalah 

Medication errors adalah setiap kejadian yang dapat dihindari yang 

berakibat pada pelayanan obat yang tidak tepat atau dapat membahayakan 

pasien yang sementara dalam pengawasan tenaga kesehatan (NCC 

MERP, 2012 dikutip dalam Muladi, 2015). Jumlah kejadian medication 

errors yang terjadi di Amerika Serikat mengakibatkan setidaknya satu 

orang meninggal setiap harinya dan melukai 1,3 juta orang setiap 

tahunnya (WHO, 2017). Dan kasus medication errors yang tercatat di 

Siloam Hospitals Manado khususnya NS 51, 53 dan 54 dalam satu tahun 

terakhir ini mencapai angka 700 keatas di masing-masing NS. 

Perawat yang seharusnya memiliki kewajiban untuk memberikan 

pelayanan keperawatan sesuai kode etik, standar pelayanan keperawatan, 

dan standar prosedur operasional (Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 38, 2014) tampaknya masih kurang optimal diterapkan khususnya 

dalam ketepatan pemberian obat di NS 51, 53 dan 54 Siloam Hospitals 

Manado. Oleh karena itu, peneliti yang merupakan mahasiswa 

keperawatan tertarik untuk meneliti bagaimana gambaran persepsi 
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perawat di NS 51, 53 dan 54 tentang penyebab medication errors di 

Siloam Hospitals Manado. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mendeskripsikan gambaran persepsi perawat di NS 51, 53 

dan 54 tentang penyebab medication errors di Siloam Hospitals 

Manado. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik demografi (jenis kelamin, lama 

kerja dan pendidikan terakhir) perawat di NS 51, 53 dan 54 

Siloam Hospitals Manado. 

b. Mengidentifikasi gambaran persepsi perawat di NS 51, 53 dan 

54 Siloam Hospitals Manado tentang faktor penyebab 

medication errors yang terkait dengan perawat. 

c. Mengidentifikasi gambaran persepsi perawat di NS 51, 53 dan 

54 Siloam Hospitals Manado tentang faktor penyebab 

medication errors yang terkait dengan department atau ruang 

rawat tempat bekerja.  

d. Mengidentifikasi gambaran persepsi perawat di NS 51, 53 dan 

54 Siloam Hospitals Manado tentang faktor penyebab 

medication errors yang terkait dengan manajemen. 
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1.4. Pertanyaan Penelitian  

Bagaimana gambaran persepsi perawat di NS 51, 53 dan 54 

tentang penyebab medication errors di Siloam Hospitals Manado.  

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan pembaca mengenai gambaran persepsi 

perawat di NS 51, 53 dan 54 tentang penyebab medication errors 

di Siloam Hospitals Manado, sehingga penelitian ini dapat menjadi 

sumber informasi yang bermanfaat. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Untuk Institusi Pendidikan 

Menambah literatur tentang gambaran persepsi perawat di 

NS 51, 53 dan 54 tentang penyebab medication errors di Siloam 

Hospitals Manado dan dapat digunakan sebagai sumber 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi institusi 

pendidikan. 

b. Bagi Institusi Rumah Sakit dan Unit Rawat Inap 

 Menambah masukan bagi asuhan keperawatan yang 

menjamin keselamatan pasien dan manajemen di NS 51, 53 dan 

54 sehingga jumlah kasus medication errors di Siloam Hospitals 

Manado dapat diminimalisir  
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c. Bagi mahasiswa 

Menambah informasi bagi mahasiswa tentang gambaran 

persepsi perawat di NS 51, 53 dan 54 tentang penyebab 

medication errors di Siloam Hospitals Manado, sehingga 

mahasiswa dapat memiliki gambaran yang terjadi di lapangan 

kerja nantinya. 




