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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keamanan pelayanan di rumah sakit dapat dimulai dari ketepatan 

identifikasi pasien. Setiap pasien yang memasuki ruang rawat inap akan 

melewati prosedur orientasi oleh perawat yang bertugas dan termasuk di 

dalamnya penjelasan mengenai prosedur identifikasi pasien dengan dua 

identitas khusus (Trapskin, 2006 dalam Medscape, 2017). Orientasi ruangan 

dilakukan oleh perawat yang bertugas sesuai dengan Standard of Operational 

Procedure (SOP) untuk memastikan pasien merasa nyaman selama menjalani 

perawatan di ruang rawat inap (SAK, 2014). 

Standar keamanan pasien di Siloam Makassar mengacu pada 

International Patient Safety Goals (IPSG) yang didalamnya terdapat enam poin 

utama dan poin satu atau IPSG 1 mengenai identifikasi pasien mengharuskan 

pasien / wali / orang tua untuk melafalkan minimal dua identitas pasien. Pasien 

harus diidentifikasi sebelum diberikan perawatan dan prosedur seperti ketika 

pemberian obat-obatan, darah, atau produk darah, pelayanan baki makanan 

yang dibatasi, penyediaan terapi radiasi, pengambilan darah dan spesimen 

lainnya untuk uji klinis dan tindakan kateterisasi jantung atau prosedur 

radiologic diagnostic (JCI, 2017). Oleh karena itu menjadi keharusan bagi 

perawat untuk selalu melakukan prosedur identifikasi pengenal (verifikasi) 

(Anggraeni, 2014). 
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Fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan data internal Siloam Hospital 

Makassar ditahun 2015 memperlihatkan 17% pasien tidak dilakukan proses 

identifikasi pasien secara efektif, sedangkan pada tahun 2016 ditemukan 

sejumlah 10% dari total pasien tidak dilakukan IPSG 1 secara efektif. Target 

dari prosedur IPSG 1 harus mencapai 100% setiap kali audit dilakukan. Peneliti 

menemukan bahwa prosedur IPSG 1 tidak selalu mendapatkan respon positif 

dari pasien. Enam dari sepuluh pasien yang peneliti temui dalam sehari 

menunjukkan afek negatif seperti mengeluh, reaksi berlebihan, dan cuek. 

Menurut Yudhawati (2013) pasien akan mengeluh jika terlalu sering ditanya 

identitasnya. 

Dimensi keadaan emosional negatif oleh Lovibond dan Lovibond (1995) 

dikembangkan menjadi tiga aspek  yaitu depresi, kecemasan dan 

stres/ketegangan. Selanjutnya stres menurut Vivien (2009) adalah segala 

sesuatu yang memberikan dampak secara total terhadap individu salah satu 

yang memengaruhinya adalah Stres Psikososial (Psychosocial Stress). Stres 

psikososial adalah stres yang dipicu oleh hubungan relasi dengan orang lain di 

sekitarnya atau akibat situasi sosial (Indonesian Psychological Journal, 2017).  

Respon yang beragam dari pasien saat dilakukan posedur IPSG 1 berbeda 

tergantung dari tingkat stres pasien seperti menanyakan kenapa harus ditanya 

nama dan mungkin menolak untuk menyebutkan nama.. Hal ini yang membuat 

peneliti tertarik untuk menggambarkan berbagai respon tersebut ke dalam 

sebuah penelitian. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dengan banyaknya tindakan medis yang dilakukan di dalam ruang 

perawatan, frekuensi penerapan IPSG 1 dalam ruangan akan meningkat. 

Dilihat dari intensitas tersebut yang merupakan stressor tentunya akan 

memunculkan berbagai respon pada pasien seperti menanyakan Mengapa 

harus ditanya nama dan penolakan untuk menyebutkan nama. Bagaimanakah 

tingkat stres pasien terhadap penerapan IPSG 1?. 

1.3 Tujuan Penelitian. 

Mengidentifikasi tingkat stres pasien yang dilakukan identifikasi pasien 

selama menjalani perawatan. 

1.4 Pertanyaan Penelitian.  

Bagaimanakah gambaran tingkat stres pasien yang dilakukan proses 

identifikasi pasien di ruang rawat inap? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat teoritis  

Menambah pengetahuan kepada studi lanjutan mengenai 

kecenderungan respon yang muncul dari pasien terhadap tindakan identifikasi 

pasien. 

 

 

 

 



 
 

 

4 
 

1.5.2 Manfaat praktis. 

1. Untuk perawat di setiap area pelayanan rumah sakit. 

 Dengan adanya identifikasi tanda pengenal pasien secara efektif baik 

prosedur maupun waktu dilakukan identifikasi pasien, diharapkan mutu 

pelayanan keperawatan oleh perawat dalam menjaga keamanan dan 

kenyamanan pasien setiap kali akan melakukan prosedur menjadi lebih 

baik. 

2. Untuk mahasiswa keperawatan yang masih dalam masa studi. 

 Dengan dilakukan studi pada proses identifikasi utamanya pada 

pembahasan mengenai IPSG diharapkan mahasiswa sejak dini telah 

memahami pentingnya prosedur identifikasi pasien dilakukan dan 

diharapkan tindakan keperawatan yang dilakukan dalam lingkungan 

praktek lebih efektif menjaga keamanan dan kenyamanan pasien serta 

meningkatkan kualitas hidup pasien. 

3. Untuk pasien yang menggunakan jasa rumah sakit. 

 Keselamatan dan kenyamanan dari pasien lebih terjaga dan mendorong 

pandangan positif pasien terhadap tujuan dari dilakukannya pengenalan 

identitas selama di dalam instalasi rawat inap. 

 




