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BAB I 

PENDAHULUAN  

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian  serta manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan pasien didefinisikan sebagai tindakan untuk mencegah 

bahaya kepada pasien selama proses pengobatan. Keselamatan pasien 

mencakup sebagai upaya untuk mencegah kesalahan dan mengurangi 

bahaya akibat kesalahan yang dilakukan oleh anggota tim kesehatan 

(Muladi A, 2015). Salah satu kesalahan yang dapat mengancam 

keselamatan pasien yaitu medication error (Departemen Kesehatan 

[Depkes], 2008). Medication error adalah setiap peristiwa yang dapat 

dihindari yang timbul akibat pelayanan obat yang tidak tepat yang 

membahayakan keselamatan pasien dan obat masih berada dalam 

pengawasan tenaga kesehatan atau pasien (National Coordinating Council 

for Medication Error Reporting and Prevention [NCCMERP], 2012).  

Medication error dapat terjadi apabila petugas kesehatan termasuk 

perawat tidak menerapkan Standar Operasional Prosedur prinsip “Lima 

Benar” dalam pemberian obat. Perawat harus mengetahui prinsip dalam 

pemberian obat karena prinsip pemberian obat adalah suatu pedoman agar 

kesalahan dalam pemberian obat dapat dicegah, menanggulangi efek 

samping dan mengatasi reaksi obat yang merugikan pasien terkait 
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pemberian obat (Huges RG, 2011). Prinsip pemberian obat yang pertama 

kali digunakan oleh perawat adalah prinsip lima benar pemberian obat 

yang meliputi benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara, benar 

waktu pemberian (Perry & Potter, 2005).  

Sejalan dengan berkembangnya ilmu keperawatan, prinsip 

pemberian obat juga berkembang menjadi beberapa prinsip benar meliputi 

prinsip enam benar, sepuluh benar bahkan dua belas benar. Pada penelitian 

ini peneliti menggunakan prinsip lima benar yang harus diperhatikan 

perawat dalam pemberian obat yang terdiri dari benar pasien, benar obat, 

benar dosis, benar rute, dan benar waktu. Dalam penerapan prinsip 

tersebut, perawat harus memiliki kepatuhan untuk melakukan suatu 

tindakan agar tidak membawa dampak pada keselamatan pasien seperti 

kejadian yang tidak diharapkan (Priharjo, 2008). Kejadian tersebut akan 

terlihat pada pasien yang dirawat di ruang rawat inap karena perawat 

bertanggungjawab memberikan berbagai jenis obat kepada pasien yang 

berbeda (Kuntarti, K., 2005). 

Berdasarkan penelitian di Auburn University pada 36 rumah sakit 

dan nursing home di Colorado dan Georgia, USA, pada tahun 2002, dari 

3216 jenis pemberian obat, 43% diberikan pada waktu yang salah, 30% 

tidak diberikan, 17% diberikan dengan dosis yang salah, dan 4% diberikan 

obat yang salah (Joint Commission on Accreditation of Health 

Organization (JCHO), 2002). 
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Di Indonesia kejadian medication error relatif terjadi, berdasarkan 

penelitian Kuntarti (2009) di RSCM Jakarta, diperoleh data tentang 

penerapan prinsip 12 benar obat dalam pemberian obat yang terdiri dari 

63% salah waktu, 24,7% salah obat,  48,1% salah cara, 19,8% salah dosis 

sedangkan 41,7% salah pasien. Berdasarkan penelitian oleh Lestari pada 

Januari hingga Agustus 2009 di salah satu rumah sakit swasta di Kudus 

diperoleh data sebanyak 30 % salah dokumentasi, 15 % salah obat, 23 % 

salah waktu, 2 % obat tidak diberikan , dan 12 % salah dosis. 

Berdasarkan data dari Medical Record (MR) Rumah Sakit Siloam 

Dhirga Surya pada tahun 2015 pada bulan Januari- Desember terdapat 

kejadian medication error yang terdiri dari 38% salah waktu, 23% salah 

dosis, 15% salah pengiriman obat dari farmasi dan 8% near miss. 

Sedangkan tahun 2016 pada bulan Januari- Desember angka kejadian 

medication error terdiri dari 17% salah waktu, 17% salah dosis, 8% salah 

obat, 33% salah pengiriman obat dari farmasi dan 8% adalah near miss. 

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Juni 

2017 di ruang rawat inap lantai VI, ada sekitar dua dari tiga perawat 

mengatakan bahwa perawat tidak memerhatikan prinsip lima benar dalam 

pemberian obat dengan alasan kurang mengetahui tentang prinsip lima 

benar obat sesuai dengan prosedur, beban kerja yang banyak, dan motivasi 

yang kurang. Selain itu, Head nurse juga mengatakan bahwa kurangnya 

kesadaran dan pengetahuan serta pengalaman kerja perawat yag baru 
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menjadi salah satu faktor dalam penerapan prinsip lima benar dalam 

pemberian obat diruang rawat inap. 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Juni 

2017 di ruangan ruang rawat inap lantai dua, lima dan enam bahwa 

prosedur pemberian obat dilakukan dengan cara setelah perawat mengecek 

obat yang datang dari farmasi kemudian obat diberikan kepada pasien 

sesuai dengan dosis yang tertera di IMR pasien namun empat dari enam 

perawat tidak sempat menjelaskan manfaat dari obat, tidak menunggui 

pasien untuk meminum obatnya, ada juga beberapa obat yang masih 

dipegang oleh pasien dan perawat tidak menyiapkan obat dalam bokal obat 

pasien. Secara tidak langsung perawat tersebut tidak menerapkan prinsip 

lima benar sesuai dengan prosedurnya. 

Untuk itu peneliti tertarik  untuk mengetahui tingkat kepatuhan 

perawat dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) prinsip 

lima benar pemberian obat untuk mencegah medication error di ruang 

rawat inap rumah sakit Siloam Dhirga Surya. 

1.2  Rumusan Masalah 

Medication error merupakan salah satu tolak ukur dalam mencapai 

keselamatan pasien. Medication error adalah setiap peristiwa yang dapat 

dicegah yang memberi dampak pada pelayanan obat yang tidak tepat 

yang membahayakan kondisi pasien dan obat masih berada dalam 

pengawasan tenaga kesehatan atau pasien (National Coordinating 

Council for Medication Error Reporting and Prevention, 2012).  
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 Untuk mencegah medication error maka perawat harus memiliki 

keterampilan dan ketelitian saat memberikan obat kepada pasien. 

Perawat harus mengetahui dan menerapkan prinsip lima benar dalam 

pemberian obat yang merupakan standar prosedur pemberian obat untuk 

mencegah kesalahan obat kepada pasien, menanggulangi efek samping 

dan mengatasi reaksi obat yang dapat merugikan pasien (Hughes R.G & 

Blegen M.A. (2011). 

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengetahui tingkat 

kepatuhan perawat dalam penerapan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) prinsip lima benar pemberian obat ruang rawat inap rumah sakit 

Siloam Dhirga Surya. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana tingkat kepatuhan perawat dalam penerapan Standard 

Operating Procedure (SOP) prinsip lima benar dalam pemberian obat 

pada pasien ruang rawat inap rumah sakit Siloam Dhirga Surya?  

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui Tingkat Pengetahuan Perawat dalam penerapan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) prinsip lima benar dalam pemberian 

obat di ruang rawat inap rumah sakit Siloam Dhirga Surya. 
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1.4.2 Tujuan Khusus  

a) Mengidentifikasi penerapan Benar Pasien di ruang rawat inap 

rumah sakit Siloam Dhirga Surya 

b) Mengidentifikasi penerapan Benar Obat di ruang rawat inap 

rumah sakit Siloam Dhirga Surya 

c) Mengidentifikasi penerapan Benar Dosis di ruang rawat inap 

rumah sakit Siloam Dhirga Surya 

d) Mengidentifikasi penerapan Benar Waktu di ruang rawat inap 

rumah sakit Siloam Dhirga Surya 

e) Mengidentifikasi penerapan Benar Cara di ruang rawat inap 

rumah sakit Siloam Dhirga Surya 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi profesi keperawatan 

dalam menindaklanjuti hasil penelitian dengan mengkaji faktor 

lainnya, serta membuat pelatihan yang tepat untuk meningkatkan 

kepatuhan perawat khususnya dalam menerapkan prinsip lima 

benar pemberian obat di ruang rawat inap. 

1.5.2 Bagi Tempat Penelitian 

Hasil penelitian ini untuk meningkatkan mutu pelayanan 

keselamatan pasien di ruang rawat inap dan sebagai dasar 

penentuan kebijakan operasional dalam penerapan tingkat 
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kepatuhan perawat untuk menerapkan prinsip lima benar 

pemberian obat kepada pasien di rumah sakit. 

1.5.3 Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan perawat dalam penerapan Standard 

Operating Procedure (SOP) prinsip lima benar pemberian obat di 

ruang rawat inap rumah sakit Siloam Dhirga Surya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




