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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, manfaat penelitian dan defenisi 

operasional. 

1.1 Latar belakang 

Early Warning Score (EWS) merupakan sistem skoring pendeteksian 

dini atau peringatan dini untuk mendeteksi adanya perburukan keadaan. 

EWS telah diterapkan banyak rumah sakit di Inggris terutama National 

Health Service, Royal College of Physicians yang telah merekomendasikan 

National Early Warning Score (NEWS) sebagai standarisasi untuk penilaian 

penyakit akut, dan digunakan pada tim multidsiplin (National Health 

Services Report, 2012). 

EWS adalah suatu sistem permintaan bantuan untuk mengatasi 

masalah kesehatan pasien secara dini. EWS didasarkan atas penilaian 

terhadap perubahan keadaan pasien melalui pengamatan yang sistematis 

terhadap semua perubahan fisiologis pasien. Sistem ini merupakan konsep 

pendekatan proaktif untuk meningkatkan keselamatan pasien dan hasil 

klinis pasien yang lebih baik dengan standarisasi pendekatan untuk 

mengetahui kemampuan seseorang dan menetapkan skoring parameter 

fisiologis yang sederhana dan mengadopsi pendekatan ini dari Royal 

Collage of Physicians (National Health Services, Report, 2012). 
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EWS telah dikembangkan dalam beberapa tahun belakangan ini, ada 

beberapa macam variasi chart yang ada, diantaranya NEWS (National Early 

Warning Score), MEOWS (Modified Early Obstetric Warning Scores), dan 

PEWS (Pediatrick Warning Scores). Namun ada banyak jenis sistem seperti 

itu, fungsi umum EWS sebagai alat samping tempat tidur untuk menilai 

parameter fisiologis dasar dan untuk mengidentifikasi pasien risiko atau 

sakit kritis terkait dengan aktivasi protokol tim medis atau team reaksi cepat 

(Patterson et al dalam Adrian dan Naomi, 2015). 

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo merupakan salah satu rumah sakit 

yang sudah mengembangkan Nursing Early Warning Scores pada semua 

perawat di awal tahun 2014. Dari hasil uji coba didapatkan 100% perawat 

merasa NEWS dapat digunakan dalam pelayanan, dan 75% perawat dapat 

melakukan analisis hasil tanda-tanda vital dengan NEWS. Parameter yang 

diukur adalah kemudahan penggunaan formulir NEWS. NEWS lebih 

berfokus kepada mendeteksi kegawatan sebelum hal tersebut terjadi 

sehingga diharapkan dengan tatalaksana yang lebih dini, kondisi yang 

mengancam jiwa dapat tertangani lebih cepat atau bahkan dapat dihindari, 

sehingga output yang dihasilkan lebih baik (Firmansyah, 2013). Pengkajian 

yang tepat pada pasien akan memberikan dampak kepuasan pada pasien 

yang dilayani. (Kartikawati, 2012). Contoh perawat harus memastikan 

bahwa data yang dihasilkan harus dicatat, dapat dijangkau, dan 

dikomunikasikan dengan petugas kesehatan lainnya.  
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Paramater Fisiologis dalam NEWS ada enam yaitu parameter 

fisiologis frekuensi pernafasan, saturasi oksigen, suhu, tekanan darah 

sistolik, frekuensi nadi, dan tingkat kesadaran. Selain keenam parameter 

tersebut, NEWS juga memberikan nilai tambah dua bila pasien 

menggunakan suplementasi oksigen (National Health Services, Report 

2012). 

Sejak didirikannya Siloam Hospitals Makassar (SHMK) pada tahun 

2012, Early Warning Score telah dilaksanakan dalam bentuk Early Warning 

Score Emergency Call (EWSEC). Setelah 3 tahun berjalan, EWSEC diubah 

menjadi EWS. Sosialisasi EWS dilakukan pada semua perawat yang baru 

saat mengikuti Program Keperawatan Umum (PKU) yang wajib diikuti oleh 

semua perawat terutama pada semua perawat yang baru bekerja di Siloam 

Hospitals Makassar. 

Berdasarkan data awal yang didapatkan dari rekam medis SHMK 

mengenai angka kejadian Code Blue sejak tahun 2015 (15 kejadian Code 

Blue), tahun 2016 (14 kejadian Code Blue) dan Januari hingga Mei 2017      

(3 kejadian Code Blue) sehingga total dari Januari 2015 sampai Mei 2017 

terjadi 32 kejadian Code Blue. Data lain yang didapatkan dari hasil studi 

dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti diruang perawatan Decapolis dan 

Samaria pada 14 integrated pasien didapatkan 6 integrated yang tidak 

menuliskan skoring. Wawancara juga dilakukan kepada tujuh perawat, 

didapatkan hasil dua diantaranya mengatakan bahwa kesibukan mereka 

akan beberapa tindakan yang harus dilakukan pada pasien yang dirawat 
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membuat pengkajian EWS tertunda bahkan lupa untuk dilakukan. Tiga 

perawat berpendapat sama,  mereka mengatakan pelaksanaan penghitungan 

EWS tertunda dikarenakan perawat lebih cenderung melakukan pengkajian 

yang lain seperti tanda-tanda vital dan keluhan utama pasien. Selain itu, 

penghitungan EWS harus mengikuti pedoman EWS sehingga dua perawat 

berpendapat bahwa pengukuran dapat dilakukan setelah pengkajian yang 

lain diselesaikan terlebih dahulu.  

EWS sangat membantu perawat dalam mengambil keputusan. Karena 

aspek yang dinilai adalah tensi, suhu, nadi dan respiratori serta kesadaran 

pasien. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tanda-tanda vital tidak 

secara konsisten dikaji, dicatat dan diinterpretasikan. Penyebab hal ini 

adalah tingginya beban kerja ,menurunnya kesadaran terhadap pentingnya 

monitoring tanda-tanda vital, tidak jelasnya kewenangan dalam 

pengambilan keputusan (Rose, 2010). 

Data yang didapatkan dari hasil audit yang sudah dilakukan oleh  

pihak Siloam Hospital Makassar, pada tahun 2016 tentang pencapaian 

pengetahuan perawat mengenai Early Warning Score  dan penerapan yang 

dilakukan oleh perawat mencapai 65%, sedangkan dari hasil audit yang 

dilakukan sampai pada pertengahan tahun 2017 pencapaian pengetahuan 

perawat meningkat dan penerapannya menjadi 75%. 

Berdasarkan dari paparan latar belakang, maka diharapkan pencapaian 

tingkat pengetahuan perawat tentang EWS dan penerapan sampai pada 

target 100% oleh sebab itu penelitian ini perlu untuk dilakukan.   
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1.2 Rumusan Masalah 

EWS telah diterapkan banyak rumah sakit di Inggris terutama 

National Health Service, Royal College of Physicians yang telah 

merekomendasikan National Early Warning Score (NEWS) sebagai 

standarisasi untuk penilaian penyakit akut, dan digunakan pada tim 

multidsiplin (National Health Services Report, 2012). 

Data yang didapatkan dari hasil audit yang sudah dilakukan oleh  

pihak Siloam Hospital Makassar, pada tahun 2016 tentang pencapaian 

pengetahuan perawat mengenai Early Warning Score  dan penerapan yang 

di lakukan oleh perawat mencapai 65%, sedangkan dari hasil audit yang 

dilakukan sampai pada pertengahan tahun 2017 pencapaian pengetahuan 

perawat meningkat dan penerapannya menjadi 75%. 

Berdasarkan latar belakang yang berkaitan langsung dengan 

penerapan EWS maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu “Apakah 

faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan Early Warning Score 

di Siloam Hospitals Makassar?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Teridentifikasi gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pelaksanaan Early Warning Score di Siloam Hospitals Makassar. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Teridentifikasi gambaran karakteristik responden (usia, jenis 

kelamin dan masa kerja)  perawat di Siloam Hospital Makassar. 

2. Teridentifikasi gambaran faktor-faktor pengetahuan, sikap, 

beban kerja dan lingkungan kerja yang berhubungan dengan 

pelaksanaan Early Warning Score. 

1.4 Pertanyaan Penelitian  

“Apakah faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan Early 

Warning Score di Siloam Makassar?” 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi dalam ilmu 

keperawatan yang dapat menambah dan memperkaya ilmu 

keperawatan. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Sebagai informasi bagi penyedia layanan kesehatan untuk 

meningkatkan kualitas pemberian asuhan keperawatan dan 

menurunkan angka kematian. 
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1.6 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi 

Konseptual 

Definisi 

Operasional 

Alat dan 

Cara Ukur 

Hasil Ukur Skala 

1. Usia Usia adalah 

satuan waktu 

yang 

mengukur 

waktu 

keberadaan 

suatu benda 

atau 

makhluk, 

baik yang 

hidup 

maupun yang 

mati. 

(Depkes, 

2013). 

Usia 

responden 

merupakan 

usia 

responden 

dari awal 

kelahiran 

sampai pada 

saat 

penelitian ini 

dilakukan 

Data dalam 

kuesioner 

Data usia 

dalam  

tahun. 

Rasio 

2. Jenis 

Kelamin 

Menurut 

Hurloch 

(dalam 

Soetjiningsih

, 2012) jenis 

kelamin anal 

laki-laki atau 

perempuan 

sudah 

ditentukan 

pada saat 

konsepsi dan 

sesudahnya 

tidak ada 

yang dapat 

mengubah 

jenis kelamin 

anak. 

Jenis 

kelamin 

pekerja pada 

saat 

penelitian 

berdasarkan 

karakteristik 

fisik. 

Responden 

menjawab 

data 

kuesioner 

1. Laki-laki 

2. Perempu- 

an 

Nomi-

nal 

 

 

 

 

 

 

 

3. Masa 

Kerja 

Masa kerja 

adalah waktu 

dimana 

responden 

bekerja sejak 

diterima 

menjadi 

pekerja) 

sampai saat 

penelitian 

(Khumaidah, 

2009: 79). 

Data diri 

responden 

yang dilihat 

dari berapa 

lama pekerja 

mulai 

bekerja 

Kuisioner 

data 

tentang 

lama masa 

kerja 

sampai 

penelitian 

dilakukan 

menjawab 

pertanyaan 

kuesioner 

Responden 

dengan  

1.Masa 

 kerja kate- 

gori baru  ≤3 

tahun 

2.Masa 

 kerja kate- 

gori lama   

 ≥3 tahun. 

(Handoko, 

2010 ) 

Rasio 
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4. Pengeta-

huan 

Pengetahuan 

adalah 

merupakan 

hasil 

mengingat 

suatu hal, 

termasuk 

mengingat 

kembali 

kejadian 

yang pernah 

dialami baik 

secara 

sengaja 

maupun 

tidak sengaja 

dan ini 

terjadi 

setelah orang 

malakukan 

kontak atau 

pengamatan 

terhadap 

suatu obyek 

tertentu 

(Mubarak, 

dkk, 2007) 

Sesuatu yang 

dikemukakan 

seseorang 

yang 

merupakan 

hasil dari 

tahu, dalam 

proses 

mencari tahu 

ini mencakup 

berbagai 

metode dan 

konsep baik 

melalui 

proses 

pendidikan 

maupun 

pengalaman. 

Kuisioner 

tentang 

pengetahu-

an 

responden 

menjawab 

pertanyaan 

kuesioner 

1.Kurang: 

Jika 

presentase 

jawaban 

responden 

<56%   

2.Cukup: 

Jika 

presentae 

jawaban 

responden 

56-75%   

3.Baik: 

Jika 

presentase 

jawaban 

responden 

76-100% 

(Nursalam, 

2011) 

Ordi-

nal 

5. Sikap Sikap adalah 

keadaan 

mental dan 

saraf dari 

kesiapan 

yang diatur 

melalui 

pengalaman 

yang 

memberikan 

pengaruh 

dinamik atau 

terarah 

terhadap 

respon 

individu 

pada semua 

objek dan 

situasi yang 

berkaitan 

dengannya. 

(Widayatun,

T.R, 2009) 

Sekumpulan 

perilaku 

yang 

dipraktikkan 

oleh perawat  

atas dasar 

kesadaran 

sebagai hasil 

pembelajara, 

sehingga 

secara 

mandiri 

mampu 

meningkatka

n tugas dan 

tanggungja-

wab. 

Kuisioner 

tentang 

sikap 

Responden 

menjawab 

pertanyaan 

kuesioner 

Dikatego-

rikan baik, 

cukup, dan 

kurang. 

1.Kate- 

gori baik 

jika 

nilainya 

≥ 76-

100% 

2.Kate- 

gori cukup 

jika 

nialinya  

65%-75% 

3.Kate-

gori 

kurang 

jika 

niainya 

≤60 % 

(Arikunto, 

2013) 

Ordin

al 
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6. Lingku-

ngan 

Kerja 

Lingkungan 

kerja fisik 

adalah semua 

yang terdapat 

disekitar 

tempat kerja 

yang dapat 

mempenga-

ruhi pegawai 

baik secara 

langsung 

maupun 

tidak 

langsung 

Sedarmayant

i (2009: 22) 

Cara ukur:  

Sesuatu yang 

menyatakan 

kesenangan 

terhadap 

pekerjaan 

karena 

lingkungan 

yang 

mendukung. 

Kuisioner 

tentang 

lingkungan 

kerja. 

Responden 

menjawab 

pertanyaan 

kuesioner 

Kategori: 

1.Mendu-

kung> 50% 

2.Tidak 

menduku-

ng = < 50% 

 (Assalis, 

2015) 
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7. Beban 

Kerja 

Dalam buku 

Tarwaka 

Beban Kerja 

(workload) 

menurut Hart 

& Staveland 

dalam 

(Tarwaka 

2011:106) 

bahwa:  

Beban kerja 

merupakan 

suatu yang 

muncul dari 

interaksi 

antara 

tuntutan 

tugas-tugas 

lingkungan 

kerja dimana 

digunakan 

sebagai 

tempat 

kerja,ketera-

mpilan dan 

persepsi dari 

pekerja. 

Jumlah 

waktu yang 

digunakan 

perawat 

dalam 

memenuhi 

aktifitas 

kegiatan 

keperawatan 

kepada 

pasien 

selama 

bertugas di 

unit layanan 

keperawatan 

Kuisioner 

tentang 

sikap 

Responden 

menjawab 

pertanyaan 

kuesioner 

Untuk 

kepentinga

n hasil 

penelitian 

di Skor 

dengan 

ketentuan  

1.Beban 

kerja berat.  

Skor 

dengan 

ketentuan 

> 80% 

2. Beban 

kerja ringan 

dengan 

ketentuan 

<80 %  

(Alimul, 

2007). 
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