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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan gambaran latar belakang, dan rumusan 

masalah yang menjadi alasan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ini, 

dan disertai dengan penjabaran beberapa tujuan dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang  

Pada tahun 2007, Cuthbertson & Smith dalam jurnalnya yang berjudul “A 

Warning on Early Warning Scores” menjelaskan bahwa Early Warning Score 

(EWS) dikembangkan pertama kali di Liverpool, Australia. EWS merupakan 

salah satu cara untuk mendeteksi kegawatan pada pasien di ruang perawatan 

(National Health Service [NHS] 2012 ). Penilaian berdasarkan EWS sangat 

membantu perawat dalam melakukan intervensi keperawatan sesuai dengan 

algoritme EWS. Intervensi keperawatan yang dimaksud merupakan suatu 

petunjuk tertulis yang menggambarkan secara tepat rencana tindakan keperawatan 

yang dilakukan terhadap pasien sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan 

diagnosis keperawatan (Yanti & Warsito, 2009 ). 

EWS adalah sebuah pendekatan sistematis yang menggunakan angka untuk 

mengidentifikasi perubahan kondisi seseorang sekaligus menentukan langkah 

selanjutnya yang harus dikerjakan oleh tenaga medis baik itu perawat maupun 

dokter. sistem ini merupakan konsep pendekatan proaktif untuk meningkatkan 

keselamatan pasien dan hasil klinis pasien yang lebih baik dengan standarisasi 
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pendekatan asesmen dan menetapkan angka parameter fisiologis yang sederhana 

(NHS, 2012). EWS  lebih berfokus untuk mendeteksi kegawatan sebelum terjadi 

sehingga diharapkan dengan tatalaksana yang lebih dini, kondisi yang mengancam 

angkajiwa dapat tertangani lebih cepat atau bahkan dapat dihindari (Firmansyah, 

2013). Format penilaian EWS dilakukan berdasarkan pengamatan status fisiologis 

pasien, yang merupakan pengamatan yang bisa dilakukan oleh perawat, dokter 

ataupun tenaga terlatih lainnya. Parameter yang dinilai dalam EWS mencakup 

tujuh parameter yaitu : tingkat kesadaran, pernapasan, saturasi oksigen, oksigen 

tambahan, suhu, denyut nadi, dan tekanan darah (NHS, 2012). 

Dokumentasi merupakan alat bukti tanggung jawab dan tanggung gugat dari 

perawat dalam menjalankan tugasnya serta menghindari atau menurangi 

terjadinya kesalahan dalam pendokumentasian yang akurat dan benar (Nursalam, 

2009). Apabila pendokumentasian tidak dilakukan dengan akurat dan lengkap 

maka sulit untuk membuktikan bahwa tindakan keperawatan telah dilakukan 

dengan benar (Hidayat, 2009). Selain itu, dokumentasi dapat meningkatkan 

kualitas keperawatan serta membantu dalam memberikan perawatan secara 

optimal dan berkelanjutan dengan cara melakukan pendokumentasian dengan 

benar (Gregory et al, 2008). Pendokumentasian early warning score merupakan 

suatu sarana komunikasi antar tim kesehatan atau sebagai komponen penting 

dalam praktik keperawatan (College Of Registered Nurses Of British Colombia 

[CRNBC] 2007).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswanto (2013), dari 95 dokumen 

terdapat 68 (71,6%) dokumen di RSUD X Jakarta tidak lengkap. Penelitian yang 
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terkait dengan pendokumentasian diruang rawat inap rumah sakit Marini Cilandak 

Jakarta adalah rata-rata 60,77%. Berdasarkan  pengamatan peneliti di ruang rawat 

inap SHMD, masih banyak perawat yang kurang melakukan pendokumentasian 

intervensi EWS. Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui gambaran pendokumentasian intervensi early warning score di 

Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya 

1.2 Rumusan Masalah  

Pendokumentasian EWS sangat membantu perawat dalam melakukan 

asuhan keperawatan juga merupakan suatu sarana komunikasi antar tim 

kesehatan. Namun, di Indonesia masih banyak yang jarang melakukan 

pendokumentasian intervensi EWS begitu juga di Rumah Sakit Siloam Dhirga 

Surya. Menurut pengamatan peneliti perawat kurang melakukan 

pendokumentasian intervensi EWS, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana 

gambaran pendokumentasian intervensi EWS di ruang rawat inap Rumah Sakit 

Siloam Dhirga Surya. 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui gambaran pendokumentasian intervensi Early Warning Score di 

Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya 

1.3.2 Tujuan khusus 

a) Mengetahui karakteristik dokumen di ruang rawat inap Rumah Sakit 

Siloam Dhirga Surya  



4 

 

b) Mengetahui gambaran pendokumentasian intervensi EWS di ruang 

rawat inap lantai dua Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya 

c) Mengetahui gambaran pendokumentasian intervensi EWS di ruang 

rawat inap lantai lima Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya 

d) Mengetahui gambaran pendokumentasian intervensi EWS di ruang 

rawat inap lantai enam Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya 

e) Mengetahui gambaran pendokumentasian intervensi EWS di ruang 

rawat inap secara keseluruhan 

1.4  Pertanyaan Penelitian  

Bagaimana gambaran pendokumentasian intervensi Early Warning Score di 

Siloam Hospital Medan? 

Tabel 1.1 Definisi Konseptual dan operasional 

Konsep Konseptual Operasional 

Pendokum

entasian 

Intervensi 

EWS 

Pendokumentasian early warning 

score merupakan hal yang penting 

dilakukan sebagai sarana komunikasi 

antar tim kesehatan atau sebagai 

komponen penting dalam praktik 

keperawatan (College Of Registered 

Nurses Of British Colombia [CRNBC] 

2007).  

Intervensi merupakan suatu petunjuk 

tertulis yang menggambarkan secara 

tepat rencana tindakan keperawatan yang 

dilakukan terhadap pasien sesuai dengan 

kebutuhannya berdasarkan diagnosis 

keperawatan (Yanti & Warsito, 2009 ).  

EWS adalah sistem dalam bentuk angka 

yang disertai dengan algoritme dan 

digunakan untuk mengatasi masalah 

kesehatan pasien secara dini yang pada 

umumnya digunakan di unit medikal 

bedah khususnya pada pasien yang 

berisiko tinggi masuk Intensive Care 

Unit (ICU), serangan jantung ataupun 

kematian dan tindakan akan dilakukan 

Pendokumentasian  intervensi 

EWS dilihat pada lembar catatan 

observasi pasien serta integrated 

note. Kriteia interpretasi hasil 

penelitian adalah : 

1  Dokumentasi lengkap adalah 

mendokumentasikan setiap 

respon klinik berdasarkan 

skor early warning score. 

0 Dokumentasi tidak lengkap 

adalah tidak 

mendokumentasikan semua 

respon klinik berdasarkan 

skor early warning score. 
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berdasarkan hasil angka yang didapat 

dari pengkajian pada pasienm (Duncan & 

McMullan, 2012; Bilben et al., 2016 ; 

Royal College of Physicians-National 

Health Services [NHS], 2012). 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1  Bagi Institusi  Pelayanan Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi institusi 

pelayanan kesehatan mengenai pelaksanaan intervensi asuhan keperawatan 

berdasarkan EWS di ruang rawat inap Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya, 

karena berdasarkan observasi sebagian besar perawat tidak 

mendokumentasikan intervesi berdasarkan EWS. 

1.5.2  Bagi profesi keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan 

mengingatkan perawat mengenai pentingnya pendokumentasian intervensi 

keperawatan berdasarkan EWS. 

1.5.3  Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai pentingnya  

pendokumentasian intervensi EWS di Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya. 

 

 

 

 




