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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Keselamatan pasien merupakan salah satu komponen standar penilaian dalam 

akreditasi rumah sakit dan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691 

tahun 2011. Keselamatan pasien di rumah sakit terdiri dari 6 sasaran meliputi: 

ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan 

keamanan obat-obatan dengan waspada tinggi (high-alert medications), side 

marking (kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi), 

pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, pengurangan risiko jatuh 

(Kementerian Kesehatan RI, 2011). 

Berdasarkan Laporan Peta Nasional Keselamatan Pasien (Konggres PERSI 

Sep, 2007), kesalahan dalam pemberian obat atau medication errors menduduki 

peringkat pertama (24.8 %) dari 10 besar insiden yang dilaporkan.  

High alert Medication (obat-obatan dengan kewaspadaan tinggi) adalah 

obat-obatan yang menunjang adanya resiko menyebabkan bahaya pada pasien 

secara signifikan, bila digunakan dengan cara yang salah. Konsekuensi dari 

kesalahan dalam penggunaan obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini 

misalnya adrenalin, kemoterapi adrenergik (epinefrin) dll (Suharjo Cahyono, 

2008). American Pharmaceutical Association memiliki delapan kategori obat-

obatan dengan waspada tinggi High Alert Medication yaitu : Obat-obat Jantung, 
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obat-obat Kemoterapi, Narkotika, Opiat, Anti Koagulan, Benzodiapent, agen 

pemblokir neomuskular dan elektrolit (Cohen 2007).   

Berdasarkan penelitian Suzanne Graham, (2008) Pada Juli 2005 di Rumah 

Sakit California terdapat seorang pasien berusia 21 tahun datang ke rumah sakit 

dengan limpoma dilakukan tindakan kemoterapi dan berlansung dengan baik, 

namun pada Agustus 2005 pasien melakukan kemoterapi kembali namun pasien 

harus meninggal karena salah dalam pemberian obat, yang harus diberikan kepada 

pasien seharusnya Vincristine tapi obat yang disuntikan kepada pasien obat 

Intrathecal (Suzanne Graham, 2008). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria Yangsye Lenggu (2013) di rumah 

sakit swasta di Yogyakarta didapatkan data selama Januari - Desember 2012.  

Insiden yang ditemukan kemudian dikategorikan dalam kategori berbahaya 

menurut the National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention (NCC MERP). Analisis terhadap 400 rekam medik pasien ditemukan 

ADEs (Adverse Drug Event) pada penggunaan antikoagulan meliputi 51% 

Adverse Drug reactions (ADRs), 9% medication errors (MEs) dan 5% 

preventable ADE, dengan 29% kategori bahaya E, dan 1% kategori bahaya H. 

Adverse Drug Events pada penggunaan insulin meliputi 38% ADRs, 26% MEs 

dan 10% preventable ADE, dengan 36% kategori bahaya E. Adverse Drug Events 

pada penggunaan narkotik/opioid meliputi 22% ADRs, 1% MEs, dengan 6% 

kategori bahaya E. Adverse Drug Events pada penggunaan sedatif meliputi 23% 

ADRs, 2% MEs, dengan 11% kategori bahaya E. Pasien ICU/CICU yang 

menggunakan antikoagulan mempunyai persentase paling tinggi mengalami 
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ADRs sebanyak 51%, sedangkan insulin paling tinggi berkaitan dengan MEs 

(26%) dan preventable ADE (9%). 

Dari data yang diambil dari Juli 2016 – Juli 2017 di Siloam Hospitals Manado 

tepatnya diruang rawat kemoterapi didapati kasus High Alert Medication Errors 

selama satu tahun belakangan berjumlah 40 kasus yang terjadi di Nurse Station 

Kemoterapi dan 34 kasus terjadi karena obat tidak diberikan. Data selanjutnya 

yang diambil dari Juli 2016 – Juli 2017 didapati hasil 44 kasus yang terjadi di 

Nurse Station ICU dan 41 kasus terjadi karena obat tidak diberikan. Data tentang 

tingkat pengetahuan juga diambil oleh peneliti melalui kuisioner yang berisikan 

lima pertanyaan tertutup dengan jawaban “Setuju” dan “Tidak Setuju” yang 

disebarkan kepada lima orang perawat didapati hasil perawat dapat menjawab 

empat pertanyaan dengan benar dan satu pertanyaan salah. Dari observasi yang 

dilakukan oleh peneliti perawat saling menanyakan jawaban kepada rekan 

sejawatnya. Dari lima perawat yang diberikan kuisioner empat perawat 

mendapatkan jawaban dari rekan sejawatnya dan satu perawat memberikan 

jawaban kepada rekan sejawatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa empat dari 

lima perawat mendapatkan jawaban secara dependen. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, terlihat bahwa perawat di 

Siloam Hospitals Manado masih kurang pengetahuan tentang High Alert 

Medication. Peneliti juga melakukan penyebaran kuisioner kepada lima orang 

perawat dan didapatkan hasil bahwa perawat dapat menjawab empat pertanyaan 
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dengan benar dan satu pertanyaan salah dan dari observasi yang dilakukan peneliti 

didapati jawaban yang perawat isi pada kuisioner merupakan hasil diskusi dari 

teman sejawatnya. Dari lima perawat yang diberikan kuisioner empat perawat 

mendapatkan jawaban dari rekan sejawatnya dan satu perawat memberikan 

jawaban kepada rekan sejawatnya dapat disimpulkan bahwa perawat mendapatkan 

jawaban secara dependen. Berdasarkan data di atas, peneliti tertarik untuk 

mendeskripsikan pengetahuan perawat tentang High Alert Medication di Siloam 

Hospitals Manado. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran tingkat pengetahuan perawat 

tentang High Alert Medication di Siloam Hospitals Manado. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui tingkat pengetahuan perawat tentang administrasi 

(penyimpanan dan persiapan) pemberian High Alert Medication. 

2. Mengetahui tingkat pengetahuan perawat tentang tentang prosedur 

pemberian High Alert Medication. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka pertanyaan penelitian ini adalah 

1. Bagaimana pengetahuan perawat tentang obat-obatan waspada tinggi 

(High Alert Medication) 



5 
 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

informasi mengenai tingkat pengetahuan perawat tentang High Alert 

Medication di Siloam Hospitals Manado. 

1.5.2    Manfaat Praktis 

1. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mahasiswa keperawatan tentang High Alert Medication. 

2. Bagi Perawat 

Hasil Penelitian ini diharapkan perawat dapat menjadi pemberi 

layanan kesehatan yang profesional dengan pengetahuan yang baik 

tentang High Alert Medication. 

3. Bagi Pasien 

Hasil penelitian ini diharapkan pasien yang menerima terapi High 

Alert Medication  sehingga pasien mendapatkan pengobatan yang 

aman. 

4. Bagi Institusi Rumah Sakit  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadikan pemberian 

pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi maju dan lebih baik serta 

menurunkan kejadian medication erros pada High Alert Medication. 

 

 




