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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pertanyaan penelitian, dan manfaat penelitian. 

1.1. Latar Belakang  

Setiap pasien pasti tidak menginginkan kembali lagi ke rumah sakit untuk 

menjalani perawatan karena masalah atau penyakit yang sama, tetapi 

kekambuhan bisa saja terjadi pada klien yang sudah pulang dari rumah sakit, ini 

menunjukan perawatan sebelumnya belum dikatakan berhasil. Salah satu yang 

menjadi kunci dari keberhasilan perawatan di rumah sakit adalah discharge 

planning. Klien yang sering kembali lagi untuk menjalani perawatan dengan 

kekambuhan, mungkin pada perawatan sebelumnya kurang mendapatkan 

perencanaan pulang yang matang. Discharge planning adalah suatu proses 

dimana pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dengan perawatan yang 

berkesinambungan dalam proses penyembuhan maupun dalam mempertahankan 

derejat kesehatan sampai dapat kembali di lingkungannya (Permatasari, 2016). 

Discharge planning bertujuan untuk mengurangi ketergantungan yang panjang 

terhadap rumah sakit dan diharapkan tidak kembali lagi ke rumah sakit (Shepherd 

et al., 2010).  

Discharge planning ini merupakan bagian dari perawatan yang 

berkelanjutan yang artinya perawatan yang dibutuhkan klien dimanapun klien 

berada (Zuhra, 2016). Sumber yang sama menyatakan penerapan discharge 

planning di rumah sakit dilakukan mulai dari assessment awal saat pasien masuk 

rumah sakit yang mencakup asuhan keperawatan dan pengkajian kebutuhan 

pasien. Hasil penelitian yang dilakukan di rumah sakit PKU (Pembina 

Kesejahteraan Umat) Muhamadiyah Gamping Yogyakarta jelas menggambarkan 

tidak terlaksananya pelaksanaan discharge planning seperti assessment awal saat 
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masuk yang mencakup pengkajian kebutuhan pasien sebanyak 76,66%. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Setyowati, 2011) perawat yang melakukan 

perencanaan pulang hanya 84,22%. Menurut (Purnamasari & Rupyanto, 2012) 

dalam penelitiannya di Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Rejo Semarang 

menyatakan bahwa pelaksanaan discharge planning dilaksanakan sebanyak 

46,6%, hal ini membuktikan perawat kurang dalam melakukan perencanaan 

pulang. 

Menurut Yam et al (2012) proses discharge harus difasilitasi dengan 

sistem yang terstruktur, secara sistematis dan menjamin transisi pasien dari 

rumah sakit ke komunitas serta meningkatkan kesehatan pasien. Discharge 

planning yang benar di rumah sakit dilaksanakan selama dalam perawatan dan 

evaluasi pada saat pasien dipersiapkan untuk pulang, dengan mengkaji 

kemungkinan rujukan atau perawatan lanjut di rumah sesuai kebutuhan 

(Keperawatan, 2011). Selama ini bahwa pengalaman perawat melakukan 

discharge planning kurang memenuhi harapan pasien, tidak melakukan 

koordinasi yang baik dengan pasien dan pelayanan sosial yang ada dimasyarakat 

sehingga kegiatan perencanaan pulang dan manfaatnya hanya dirasakan saat 

pasien dirumah sakit (Arnita, 2015). Suatu penelitian didapatkan discharge 

planning hanya berupa catatan resume pasien pulang dan jadwal kontrol serta 

obat-obatan yang harus diminum dan diberikan pada waktu pasien pulang saja 

(Darliana, 2012). Informasi yang singkat dan sangat terbatas ini belum bisa 

dikatakan sebagai discharge planning dan tidak bisa menjamin tercapainya suatu 

perubahan bagi pasien dan keluarga. 

Menurut penuturan salah satu Head Nurse di Paviliun Umum Rumah Sakit 

Siloam Karawaci menerapkan sistem discharge planning terencana dan tidak 

terencana. Discharge terencana merupakan pemulangan pasien yang sudah 

direncanakan sehari sebelum hari pulang pasien oleh dokter spesialis. Discharge 

tidak terencana merupakan pemulangan pasien yang tidak direncanakan 
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sebelumnya karena beberapa faktor seperti masalah jaminan kesehatan dan juga 

keinginan keluarga yang meminta dipulangkan. Penerapan kedua discharge 

planning ini dibedakan dengan kepulangan pasien kurang dari pukul 10.00 

(discharge terencana) dan lebih dari pukul 10.00 (discharge tidak terencana). 

Dari data 6 bulan terakhir di tahun 2017 didapatkan bahwa hanya terlaksana 65% 

dari discharge planning terencana dan 35 % masuk dalam discharge planning 

tidak terencana.  

Seperti yang telah diuraikan oleh peneliti di atas bahwa pelaksanaan 

discharge planning di rumah sakit belum berjalan maksimal, tidak dilengkapi 

dengan baik dan masih perlu mendapatkan perhatian. Di Paviliun Umum Rumah 

Sakit Siloam Karawaci ada suatu perbedaan penerapan discharge planning dari 

literatur yang sudah diruaikan diatas. Perbedaan tersebut terlihat dari cara 

pelaksanaan discharge planning, hal ini membuat peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian tentang “gambaran pelaksanaan discharge planning yang 

dilakukan oleh perawat di Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam Karawaci. 

1.2 Rumusan Masalah 

Discharge planning merupakan sistem dari institusi kesehatan yang 

menggambarkan pelayanan professional dari keperawatan untuk memberikan 

asuhan keperawatn dengan benar. Terlihat bahwa discharge planning di rumah 

sakit kurang berjalan dengan optimal sehingga proses penyembuhan pasien 

setelah pulang dari rumah sakit terhambat. Pasien tidak bisa mempertahankan 

derajat kesehatannya, akibatnya pasien mengalami ketergantungan pada rumah 

sakit. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pelaksanaan discharge planning di Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam 

Karawaci untuk mengidentifikasi terlaksananya dan tidak terlaksananya 

discharge planning. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui gambaran tentang pelaksanaan discharge planning yang dilakukan 

perawat di Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam Karawaci. 

1.4 Pertanyaan penelitian  

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dipaparkan sebelumya, maka 

pertanyaan penelitian adalah bagaimanakah gambaran dari pelaksanaan 

discharge planning yang dilakukan oleh perawat di Paviliun Umum Rumah 

Sakit Siloam Karawaci. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

sumber untuk mengetahui gambaran kelengkapan discharge planning 

yang di lakukan oleh perawat 

1.5.2 Manfaat untuk penulis 

Penelitian ini untuk melaitih peneliti supaya dapat belajar dalam aspek 

penelitian serta melatih menganalisis dalam penulisan karya ilmiah. 

1.5.3 Manfaat untuk fakultas 

Penelitian ini memberikan informasi kepada dosen dan mahasiswa, dan 

penelitian ini bermanfaat untuk pembelajaran di fakultas. 

 

 

 

 

 

 

 




