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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu sasaran keselamatan pasien di rumah sakit yang tertuang pada 

standar akreditasi rumah sakit sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan 

kesehatan yang berkualitas adalah mengidentifikasi pasien secara benar 

(Kemenkes RI, 2011). Standar ini mengharuskan rumah sakit mengembangakan 

pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan ketelitian dalam identifikasi 

pasien (Tulus, 2015).  

Menurut NSQHS (2012), pengidentifikasian yang disetujui untuk 

mengidentifikasi pasien adalah nama, tanggal lahir dan nomor rekam medis. 

Kesalahan mengidentifikasi pasien dapat terjadi hampir disemua aspek 

diagnosis dan pengobatan (JCI, 2011). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Joint Commission International di Amerika Serikat menemukan adanya 

kesalahan dalam mengidentifikasi pasien mencapai 13% dari kasus bedah dan 

67% kesalahan identifikasi pasien dalam memberikan tranfusi darah, dari 67% 

kesalahan tranfusi darah 11 orang diantaranya meninggal. (Meeting The 

International Patient safety Goals, 2010). 

Hasil observasi peneliti pada tanggal 1-12 Agustus 2017 di ruang perawatan 

lantai tujuh Siloam Hospitals Makassar, terdapat empat dari enam perawat yang 

diobservasi ketika pemberian obat, perawat tidak memberikan stiker nama 

pasien yang akan diberikan obat pada syringe obat tetapi hanya menuliskan 

nomor kamar pada label kosong, serta tidak mengidentifikasi identitas pasien  
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dan mencocokannya dengan gelang identitas pada pasien. Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam memberikan perawatan/tindakan pemberian obat oleh perawat 

belum menggunakan SOP (Standard Operatioal Prosedure) identifikasi 

sebagai panduan. Dimana SOP di Siloam Hospitals Makassar saat pemberian 

obat, perawat memeriksa nama pasien dan nomor rekam medis atau tanggal 

lahir pasien pada Inpatient Medication Record (IMR) yang dicocokan dengan 

label pada gelang identitas serta selalu menanyakan nama pasien dan nomor 

rekam medis atau tanggal lahir pasien sebelum memberikan obat. Oleh karena 

itu, penulis tertarik mengadakan penelitian guna mengetahui gambaran 

pelaksanaan identifikasi identitas pasien saat pemberian obat oleh perawat di 

ruang perawatan lantai tujuh Siloam Hospitals Makassar.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

“Bagaimanakah gambaran pelaksanaan identifikasi identitas pasien saat 

pemberian obat oleh perawat di ruang perawatan lantai tujuh Siloam Hospitals 

Makassar?” 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan 

identifikasi identitas pasien saat pemberian obat oleh perawat di ruang 

perawatan lantai tujuh Siloam Hospitals Makassar.  

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi pelaksanaan identifikasi nama pasien saat 

pemberian obat oleh perawat di ruang perawatan lantai tujuh Siloam 

Hospitals Makassar. 

2. Mengidentifikasi pelaksanaan identifikasi tanggal lahir pasien saat 

pemberian obat oleh perawat di ruang perawatan lantai tujuh Siloam 

Hospitals Makassar. 

3. Mengidentifikasi pelaksanaan identifikasi nomor rekam medis 

pasien saat pemberian obat oleh perawat di ruang perawatan lantai 

tujuh Siloam Hospitals Makassar. 

1.4 Identifikasi Kerangka Konseptual/Teori 

Variabel dari penelitian ini adalah pelaksanaan identifikasi identitas pasien 

yaitu pengidentifikasian identitas pasien dilakukan dengan menanyakan nama, 

tanggal lahir dan mencocokkan nomor rekam medis pada gelang identitas 

pasien.  
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1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

dalam meningkatkan keselamatan pasien dalam identifikasi identitas 

saat pemberian obat, serta meminimalisir terjadinya human error 

sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

1.5.2 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tinjauan literatur bagi 

perkembangan ilmu keperawatan.  

 




