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BAB I 

PENDAHULUAN  

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian  secara umum dan khusus, pertanyaan penelitian, serta manfaat 

penelitian sebagai kerangka berpikir dalam penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan pasien merupakan hal penting yang harus terus 

diperhatikan oleh rumah sakit, seperti tingginya tingkat kejadian tidak 

diharapkan (KTD) khususnya dalam tindakan bedah selalu menjadi isu 

hangat disetiap negara. Hasil penelitian di 56 negara pada tahun 2004 

diperkirakan jumlah tindakan pembedahan sekitar 234 juta per tahun (Weiser, 

et al, 2008). Oleh karena itu, dalam meningkatkan keamanan pasien, WHO 

(World Health Organisation) melalui World Alliance for  Patient  Safety 

membuat  draft  dengan  tema Safe Surgery Saves Lives. WHO telah 

membuat Surgical Safety Checklist (SSC)  sebagai alat yang digunakan oleh 

para klinisi di  kamar  bedah  untuk  meningkatkan  keamanan operasi (WHO, 

2008).  Surgical safety cheklist tersebut sudah baku dari WHO yang 

merupakan alat komunikasi praktis dan sederhana dalam memastikan 

keselamatan pasien dalam tahap preoperatif, intraoperatif dan paskaoperatif. 

Tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam proses operasi atau 

pembedahan harus memperhatikan dengan seksama setiap prosedur yang ada.  

Penelitian yang dilakukan oleh Elsye & Andri, (2014) menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan rancangan action research yang terdiri 
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dari tiga siklus, setiap siklus memiliki perencaan, aksi, observasi dan refleksi 

yang akan berlaku dalam pada setiap siklusnya. Pada siklus I pengisian Sign 

in sebanyak 40% tidak lengkap untuk semua poin, siklus II pengisian Sign in 

Poin 1-4 (konfirmasi identitas dan gelang pasien, prosedur, sisi operasi sudah 

benar, sisi operasi telah ditandai) dan poin 6-8 (persetujuan operasi telah 

diberikan, pulse oksimetri pada pasien berfungsi, dokter anestesi 

mengkonfirmasi  risiko pasien, riwayat alergi) sudah 100% dilakukan 

sedangkan pada poin  9 (kesulitan jalan nafas) masih 80% dan pada  poin 10 

(risiko kehilangan darah) masih 60% . Pada siklus III poin 1 sebesar 80%, 

poin 2-4 sebesar 100%, poin 5  sebesar 40% dan poin 6-10 sebesar 100%. 

Pengisian SSC fase Sign in di instalasi bedah sentral RS PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta Unit II adalah tidak lengkap.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Juliana, Stefanus & Thinni, (2013) 

di instalasi bedah sentral rumah sakit umum daerah Harapan Insan Sendawar 

kabupaten Kutai Barat menggunakan metode penelitian cross sectional 

dengan pendekatan observasional deskriptif menunjukan tentang  kepatuhan 

penerapan Surgical Safety Checklist masih rendah (55,9%). Penilaian 

responden menunjukkan budaya keselamatan pasien di kamar bedah sudah 

baik kecuali dimensi manajemen dan pengenalan stress. Selain itu,  

pengetahuan responden tentang Surgical Safety Checklist 61,0% masih 

rendah. 

 Bedasarkan pengalaman  praktik di Rumah Sakit Umum Siloam 

Karawaci, didapat data jumlah tindakan operasi per bulan rata-rata 250 
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tindakan operasi dan selama tahun 2016 ada sebanyak 3277 tindakan. 

Banyaknya tindakan operasi bisa memengaruhi kepatuhan dalam pengisian 

surgical safety checklist. Sepengatahuan peneliti, belum ada penelitian 

tentang kelengkapan pengisian Surgical Safety Checklist. Oleh karena itu, 

dibutuhkan penelitian untuk mengetahui gambaran kelengkapan pengsisian  

Surgical Safety Checklist di Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam Karawaci. 

1.2 Rumusan masalah 

Keselamatan pasien merupakan kebutuhan yang harus terus 

diperhatikan oleh Rumah Sakit, tingginya tingkat kejadian tidak diharapkan 

(KTD) khususnya dalam tindakan bedah selalu menjadi isu hangat. 

Banyaknya tindakan dapat mempengaruhi kepatuhan tenaga kesehatan dalam  

surgical safety checklist. Berdasarkan data dari Paviliun Umum Rumah Sakit 

Siloam Karawaci tahun 2016 tindakan Operasi per bulan rata-rata 250 

tindakan operasi dan selama tahun 2016 ada sebanyak 3277 tindakan. Untuk 

meningkatkan keselamatan pasien operasi, WHO membuat Surgical safety 

cheklist yang menjadi alat komunikasi praktis dan sederhana dalam 

memastikan keselamatan pasien dalam tahap preoperatif, intraoperatif dan 

paskaoperatif. Tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam proses 

operasi harus patuh terhadap berbagai prosedur yang telah ditetapkan.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelengkapan 

pengisian surgical safety checklist di Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam 

Karawaci. 
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1.4  Pertanyaan Penelitian 

Bagaimanakah kelengkapan pengisian  Surgical Safety checklist di 

Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam Karawaci? 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

perkembangan ilmu keperawatan dan menambah wawasan pembaca 

terkait kepatuhan perawat dalam melengkapi Surgical Safety Checklist  

Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi untuk 

mendukung penelitian selanjutnya terkait dengan kepatuhan tenaga 

kesehatan dalam melakukan pengisian Surgical Safety Checklist. 

1.5.2 Manfaat praktis 

1) Pelayanan Kesehatan 

Hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi tenaga kesehatan dalam 

melengkapi Surgical Safety checklist dengan benar dan sesuai 

dengan prosedur. 

2) Bagi Rumah sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi 

rumah sakit yang menjadi tempat penelitian dan dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam meningkatkan patient safety dan mutu 

pelayanan Rumah sakit. 

 

 




