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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian serta manfaat dari penelitian. 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Menurut World Health Organization (WHO, 2007) Patient Safety atau 

keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien di rumah 

sakit menjadi lebih aman. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan 

oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil 

tindakan yang seharusnya diambil. International Patient Safety Goals (IPSG) 

yaitu standar international yang digunakan dalam rumah sakit yang 

mengutamakan keselamatan pasien (Joint Commission International [JCI], 2011). 

IPSG membantu organisasi terakreditasi menangani area perhatian khusus di 

beberapa area yang paling bermasalah dalam keselamatan pasien. 

 
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes, 2011) menyatakan IPSG 

dipersyaratkan untuk dimplementasikan pada semua organisasi yang diakreditasi 

oleh JCI di bawah standar internasional untuk rumah sakit. Sasaran Keselamatan 

Pasien sebagaimana dimaksud meliputi tercapainya: (1) ketepatan identifikasi 

pasien, (2) peningkatan komunikasi yang efektif, (3) peningkatan keamanan obat 

yang perlu diwaspadai, (4) kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien 

operasi, (5) pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan,  
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(6) pengurangan risiko pasien jatuh. IPSG menetapkan bahwa identifikasi pasien 

merupakan sasaran keselamatan pasien yang pertama (Permenkes, 2011). 

 
Menurut (WHO, 2007) identifikasi pasien adalah suatu sistem identifikasi 

kepada pasien untuk membedakan antara pasien satu dengan yang lain sehingga 

memperlancar atau mempermudah pemberian pelayanan kepada pasien. 

Keamanan pelayanan di rumah sakit salah satunya dimulai dari ketepatan 

identifikasi pasien. Ketepatan dalam mengidentifikasi pasien dapat dicapai dengan 

menerapkan cara identifikasi pasien yang benar seperti verifikasi kembali nama 

pasien, tanggal lahir atau nomor Medical Record (MR) pada gelang tangan pasien. 

Dalam JCI (2011) disebutkan bahwa nomor kamar pasien atau lokasi tidak dapat 

digunakan untuk identifikasi. 

 

Menurut WHO (2007) keamanan pelayanan di rumah sakit salah satunya 

dimulai dari ketepatan identifikasi pasien. Kesalahan identifikasi pasien diawal 

pelayanan akan berdampak pada kesalahan pelayanan pada tahap selanjutnya 

(WHO, 2007). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh JCI (2011) di 

Amerika Serikat, ditemukan 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 yang dipresentasikan dalam Meeting The International 

Patient safety Goals tahun 2010 (JCI, 2011). 

 

Menurut Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit/KKPRS (2012), data 

insiden keselamatan pasien tahun 2012 melaporkan analisis penyebab terjadinya 

insiden 46% berkaitan dengan salah identifikasi, 36% dikarenakan komunikasi 
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tidak efektif sehingga terjadi medication error 18% dikarenakan prosedur tidak 

dijalankan (KKPRS, 2012). Walaupun data ini telah ada secara umum di 

Indonesia, kejadian atau catatan yang berhubungan dengan keselamatan pasien di 

rumah sakit belum dikembangkan secara menyeluruh oleh semua rumah sakit 

sehingga perhitungan kejadian yang berhubungan dengan keselamatan pasien 

masih sangat terbatas ( Gunawan, 2015). 

 
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di ruang rawat inap 

Siloam Hospital Labuan Bajo, ditemukan bahwa 10 dari 18 perawat tidak 

melakukan identifikasi pasien yang benar. Perawat hanya berfokus pada nomor 

tempat tidur pasien dan tidak melakukan identifikasi pasien dengan mencocokkan 

nama, tanggal lahir atau nomor MR pasien dengan gelang nama pasien. Prosedur 

yang ditetapkan oleh Siloam Hospital Labuan Bajo bahwa identifikasi pasien 

seharusnya dilakukan minimal dua penanda yaitu nama dan tanggal lahir atau 

nomor rekam medis pasien. Observasi peneliti didukung pula dengan hasil data 

audit dari Maret 2016 sampai dengan Mei 2017, dimana rata-rata nilai persentase 

pelaksanaan identifikasi pasien yang benar sebelum melakukan semua tindakan di 

Siloam Hospital Labuan Bajo yaitu 88% dari semua perawat yang bertugas di 

ruang rawat inap berjumlah 20 orang. 

 
Standar target kepatuhan perawat dalam pelaksanaan identifikasi pasien 

yang benar di Rumah Sakit berdasarkan Permenkes (2011) adalah 100%. Standar 

ini selanjutnya yang menjadi indikator Siloam Hospital Labuan Bajo dalam 

penentuan kepatuhan perawat. Berdasarkan indikator yang ditetapkan, Siloam 

Hospital Labuan bajo sudah melakukan pelatihan tentang IPSG sebanyak dua kali 
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dalam enam bulan terakhir. Kegiatan diikuti oleh semua perawat ruangan rawat 

inap. Pelatihan yang pertama dilakukan pada tanggal 12 Januari 2017 diikuti 34 

peserta, 10 diantaranya perawat ruang rawat inap dan yang kedua pada tanggal 05 

Mei 2017 yang diikuti 21 peserta, 9 diantaranya perawat ruang rawat inap. 

Walaupun pelatihan sudah dilakukan, pelaksanaan identifikasi pasien di Siloam 

Hospital Labuan Bajo sampai saat ini masih berada diangka 88% yang artinya 

belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Oleh karena itu penulis 

tertarik untuk mengetahui pengetahuan perawat tentang identifikasi pasien yang 

benar di ruang rawat inap Siloam Hospital Labuan Bajo. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Keamanan pelayanan suatu rumah sakit didasarkan pada ketepatan 

melakukan identifikasi pasien yang benar. Akan tetapi masih banyak angka 

kejadian kesalahan identifikasi pasien dikarenakan komunikasi yang tidak efektif. 

Siloam Hospital Labuan Bajo menetapkan standard 100 % sebagai standard 

kepatuhan perawat dalam hal identifikasi pasien. Untuk mencapai target tersebut, 

pelatihan tentang identifikasi pasien sudah dilakukan oleh Siloam Hospital 

Labuan Bajo sebanyak dua kali dalam enam bulan terakhir, akan tetapi 

pelaksanaan identifikasi pasien yang benar baru mencapai 88%. Untuk mengatasi 

hal ini, diperlukan perawat-perawat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman 

yang baik tentang identifikasi yang benar, untuk dapat mencapai standar target 

yang ditetapkan oleh Siloam Hospital Labuan Bajo. 
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1.3 Tujuan penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat pengetahuan perawat 

tentang identifikasi pasien yang benar di ruang rawat inap Siloam Hospital 

Labuan Bajo. 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

 

Bagaimana deskripsi pengetahuan perawat tentang identifikasi pasien yang 

 

benar di ruang rawat inap Siloam Hospital Labuan Bajo? 

 

1.5 Manfaat penelitian 

 

1.5.1 Bagi Fakultas Ilmu Keperawatan UPH 

 

          Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi bagi 

fakultas untuk mendidik calon perawat agar memiliki pengetahuan dan menyadari 

pentingnya identifikasi pasien degan benar. 

 

1.5.2 Bagi Perawat Siloam Hospital Labuan Bajo 

 

Dapat Menjadi gambaran dan masukan kepada perawat dan tenaga medis 

lainnya untuk dapat menerapkan identifikasi pasien dengan benar sesuai dengan 

standar International dan SOP rumah sakit berdasarkan pengetahuan yang 

dimiliki. 

 

1.5.3 Bagi Mahasiswa Keperawatan 

 

Dapat menjadi gambaran serta menambah pengetahuan tentang identifikasi 

yang benar dan dapat menerapkan identifikasi pasien yang benar sebelum 

melakukan tindakan di Rumah sakit. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 




