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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I Latar Belakang 

Komunikasi merupakan kunci bagi staff untuk mencapai keselamatan 

pasien. Komunikasi merupakan suatu proses simbolik, transaksional untuk 

menciptakan dan mengungkapkan pengertian (Kalvin dan Brommel 1986).  

Komunikasi harus tepat pada waktunya, akurat, komplit, tidak rancu dan 

dimengerti oleh penerima. Penelitian menunjukkan bahwa penundaan dalam 

menanggapi hasil yang penting memengaruhi secara negatif hasil akhir pasien 

(JCI, 2007). Sehingga ditetapkan dalam standar VII Peraturan Menteri Kesehatan 

RI No 1691 2011 “Rumah sakit merencanakan dan mendesain proses manajemen 

informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan 

eksternal serta Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat.” Oleh 

karena itu diperlukan mekanisme identifikasi masalah dan kendala komunikasi 

untuk merevisi manajemen informasi yang ada.  

Komunikasi yang sering terjadi kesalahan kebanyakan terjadi pada saat 

perintah diberikan secara lisan atau melalui telepon. Data dari Majelis 

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) menyampaikan, 45% 

pelanggaran disiplin yang dilakukan dokter adalah disebabkan oleh kesalahan 

berkomunikasi. Data yang dikumpulkan oleh Joint Commission on Accreditation 

of Healthcare Organization menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk 

memberikan kontribusi pada hampir 70% dari Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) 

yang mengakibatkan kematian atau cidera serius yang dilaporkan di US pada 
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tahun 2005 (The Joint Commission, 2008). Penelitian di Jerman mengidentifikasi 

15% dari semua peristiwa berhubungan langsung dengan masalah komunikasi dan 

lebih dari 50% peristiwa, komunikasi menjadi faktor pendukung. Penelitian di 

Chicago pada tahun 2004, dari total 822 kontak telepon yang dibuat untuk hasil 

kritis, 29 kesalahan dibuat (tingkat kesalahan, 3,5%) Kategori kesalahan utama 

adalah nama pasien yang salah, hasil tes yang salah, spesimen atau tes yang salah 

diulang, dan penolakan penerima untuk mengulangi pesan. Di rumah sakit Siloam 

sendiri tidak ada data spesifik untuk kesalahan komunikasi sendiri. Namun dari 

sasaran mutu bulanan di setiap ruangan untuk read-back sendiri tidak pernah di 

isi, sedangkan 3 dari 10 medical record pasien di lantai 2 maternity terdapat 

dokumentasi read-back, artinya sasaran mutu untuk read-back di ruangan tidak 

berjalan dengan baik. Peneliti juga mengamati selama satu shift di ruangan lantai 

3 kemoterapi, perawat menerima 13 telepon; 4 perubahan terapi dari dokter, 9 

merupakan hasil lab dari laboratorium dari dua perawat hanya satu perawat yang 

membacakan kembali perintah yang diberikan penelepon dan 

mendokumentasikan.  

Jenis kesalahan pelayanan yang tersering adalah kesalahan pengobatan, 

kesalahan operasi dan prosedur serta infeksi nosokomial (Classenet al., 2011). 

Komunikasi yang mudah terjadi kesalahan yang lain adalah pelaporan kembali 

hasil pemeriksaan kritis, seperti melaporkan hasil laboratorium klinik cito melalui 

telepon ke unit pelayanan. Rumah sakit secara kolaboratif mengembangkan suatu 

kebijakan atau prosedur untuk perintah lisan dan telepon termasuk mencatat 

(memasukan ke komputer) perintah yang lengkap atau hasil pemeriksaan oleh 
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penerima perintah; kemudian penerima perintah membacakan kembali (readback) 

perintah atau hasil pemeriksaan; dan mengkonfirmasi bahwa apa yang sudah 

dituliskan dan dibaca ulang adalah akurat (PERMENKES 2011). Pelaporan nilai 

kritis dari suatu uji diagnostik merupakan suatu isu dalam keselamatan pasien. 

Untuk itu The Joint Commission Journal On Quality And Patient Safety pada 

tahun 2010 menyatakan bahwa petugas kesehatan yang menerima hasil nilai kritis 

secara verbal dari petugas kesehatan lain harus menuliskan informasi hasil/nilai 

kritis tersebut dan membacakan kembali informasi tersebut ke pemberi informasi 

dan pemberi pesan mengkonfirmasi bahwa yang ditulis dan di baca ulang oleh 

penerima pesan adalah benar. Sehingga pendokumentasian yang akurat diperlukan 

untuk mempertahankan kesinambungan pelayanan kesehatan (Potter & Perry, 

2010). 

1.2 Rumusan Masalah 

Komunikasi yang sering terjadi kesalahan kebanyakan terjadi pada saat 

perintah diberikan secara lisan atau melalui telepon. Komunikasi yang mudah 

terjadi kesalahan yang lain adalah pelaporan kembali hasil pemeriksaan kritis, 

seperti melaporkan hasil laboratorium klinik cito melalui telepon ke unit 

pelayanan dan mengkonfirmasi bahwa apa yang sudah dituliskan dan dibaca ulang 

adalah akurat.  Maka penulis ingin meneliti apakah penatalaksanaan dokumentasi 

read back dilakukan sesuai dengan SOP? 

1.3 Pertanyaan peneitian 

Bagaimanakah gambaran penataaksanaan SOP dokumentasi read-back 

diruangan? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui gambaran penatalaksanaan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) pelaksanaan dokumentasi read-back. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menambah wawasan tentang 

penatalaksanaan SOP dokumentasi read-back Manfaat praktikal penelitian ini 

adalah untuk mengurangi kesalahan komunikasi antar profesi dalam pemberian 

layanan kesehatan.  

1.6 Variabel 

Variabel terikat  penelitian ini adalah SOP read-back. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




