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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pada bab ini  dibahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan manfaat dari dilakukannya 

penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Perawat memiliki tanggung jawab untuk memastikan dan memberikan obat 

dengan benar. Selain sebagai pelaksana dalam pemberian obat, perawat adalah 

tenaga kesehatan yang paling tepat untuk memberikan obat karena meluangkan 

waktu yang banyak berada disamping pasien. Hal ini membuat perawat berada pada 

posisi yang ideal untuk memantau efek obat pada pasien, memberikan pendidikan 

bagi pasien dan keluarga tentang program pengobatan serta menginformasikan 

kepada dokter tentang program pengobatan serta menginformasikan kepada dokter 

tentang apakah obat efektif atau tidak efektif serta apakah obat masih dilanjutkan 

lagi.  Selain berperan memberikan obat kepada pasien, perawat dituntut untuk 

menentukan apakah pasien harus mendapatkan obat tepat pada waktunya dan 

mengkaji kembali kemampuan pasien menggunakan obat secara mandiri dan 

perawat menggunakan proses keperawatan untuk mengintegrasi terapi obat dalam 

perawatan pasien (Potter & Perry, 2010).  

 

 



2 
 

The United States National Coordinating Council for Medication Error 

Reporting and Prevention (2015) mendeskripsikan kesalahan pemberian obat 
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sebagai “setiap kejadian yang dapat dicegah, yang dapat menyebabkan 

ketidakefektifan pengobatan atau membahayakan pasien ketika pengobatan sedang 

dalam kontrol dari sebuah lembaga kesehatan profesional, pasien, atau konsumen. 

Peristiwa semacam ini mungkin terkait dengan praktik profesional, dan sistem, 

termasuk penulisan resep obat, komunikasi dalam pemesanan obat, pelabelan 

produk, pengemasan, pemberian obat, edukasi, dan monitoring penggunaan obat”. 

Pengobatan kepada seorang pasien seringkali diberikan dalam jenis yang 

banyak dan saling tumpang tindih, sehingga berisiko pada ketidakefektifan 

pengobatan dan kekeliruan, apalagi dengan jumlah pasien yang cukup banyak  

memerlukan sistem pendokumentasian dan sistem penunjang data yang tepat. 

Kesalahan pemberian obat (medication error) terjadi pada proses administrasi 

hingga pemberian sehingga hal ini sangat membahayakan bagi pasien (Lynas, K. , 

2010).  

Berdasarkan data yang diperoleh dari World Health Organization (WHO, 

2016), kejadian kesalahan pemberian obat di negara United Kingdom berdasarkan 

penelitian ditemukan 12% dari semua pasien yang dirawat mengalami dampak dari 

kesalahan peresepan obat dan kesalahan dalam monitoring selama beberapa tahun 

belgan, meningkat 38% dari angka sebelumnya. Penelitian yang juga dilakukan 

WHO (2016), di negara Meksiko didapati hasil 58% dari pemberian obat yang ada 

terjadi kesalahan, baik dalam kesalahan dosis dengan angka kejadian 27,6%. Dari 

angka ini menunjukan bahwa kesalahan pemberian obat merupakan sebuah isu 

global. 
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Berdasarkan pengalaman yang pernah dialami langsung oleh peneliti saat 

berdinas di ruang rawat inap Pediatrik, peneliti menerima beberapa kali komplain 

dari orangtua pasien karena obat yang seharusnya diberikan pada pasien terlambat 

satu jam dari pemberian seharusnya. Pada hari yang lain peneliti menerima 

komplain dari orangtua pasien juga, dikatakan bahwa ada perawat yang berdinas 

pada saat itu tidak melakukan double check pada pasien sehingga hampir 

memberikan obat pada pasien yang berbeda karena kebetulan berada dikamar yang 

sama, dan pasien tersebut adalah kakak adik dengan wajah yang mirip.  

Dari data yang telah diperoleh peneliti kejadian kesalahan pemberian obat 

di Rumah Sakit Siloam Bali selama tahun 2017 dimulai dari bulan Januari 2017 

hingga Mei 2017 terjadi  31 kali kesalahan dalam pemberian obat, meliputi 

kesalahan dalam waktu pemberian, salah obat yang diberikan, salah dosis didalam 

settingan syringe pump dan drip infus pump. Data ini diperoleh penulis melalui 

pelaporan yang diberikan oleh setiap ruang rawat inap mengenai kejadian kesalahan 

pemberian obat ditiap ruang kepada Quality and Risk Departement di kantor 

manajemen Rumah Sakit Siloam Bali. 

Dari hasil observasi yang telah saya lakukan di ruang rawat inap Pediatrik  

sejak awal Januari 2017 hingga Mei 2017 terdapat kesalahan waktu pemberian obat 

yang terjadi diruang rawat inap meliputi keterlambatan dalam jadwal pemberian 

obat, obat yang seharusnya diberikan pukul 14.00 WIB tetapi diberikan pada pukul 

16.00 WIB. Hal ini terjadi karena perawat salah membaca waktu pemberian obat di 

Inpatient Medication Record (IMR) pasien dan akhirnya menimbulkan komplain 

dari keluarga pasien, hal ini terjadi diruang Pediatrik. Angka kejadian kesalahan 
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waktu pemberian obat diseluruh ruang rawat inap sebanyak empat  kali pada bulan 

Januari 2017 dan empat kali di bulan  Februari tahun 2017, sedangkan pada bulan 

Maret 2017 hingga Mei 2017 tidak ada angka kejadian kesalahan pemberian obat.   

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti kesalahan pemberian obat terjadi 

karena perawat tidak melakukan double check saat obat yang diresepkan dari 

farmasi datang. Salah satu kejadian yang terjadi di ruang Pediatric Rumah Sakit 

Siloam Bali adalah pasien seharusnya menerima obat aerius 5mg peroral tetapi yang 

datang adalah aerius dalam sediaan sirup 0,5 mg/ml x 60ml, dengan dosis 1x 5ml 

dan pasien sudah meminum obat tersebut dengan dosis 1x 5ml. Angka kejadian 

kesalahan pemberian obat sebanyak dua kali pada bulan Januari tahun 2017, satu 

kali pada bulan Maret 2017, dan satu kali pada bulan Mei tahun 2017.  

Kesalahan dosis dalam pemberian dan pengaturan pada syringe pump dan 

drip infus pump, pada ruang rawat inap dewasa pasien seharusnya berdasarkan 

instruksi dokter mendapatkan Dextrose 10% 100ml dosis yang diinginkan adalah 

30ml  dan dijalankan dalam waktu 30 menit, tetapi settingan pada alat syringe pump 

adalah  dosis 30ml dijalankan dalam waktu 100 jam jadi dosis yang diperoleh pasien 

adalah 0,3ml/jam, seharusnya adalah 1ml/menit. Terjadi juga pada pasien diruang 

inap dewasa, dokter menginstruksikan kepada perawat ke-1 bahwa pasien 

mendapatkan obat drip Fentanyl dan diberikan dengan kecepatan 2,1 ml/jam tetapi 

oleh perawat ke-2 settingan dari alat syringe pump diubah dengan kecepatan 62,5 

ml/jam. Hal ini terjadi karena perawat tidak melakukan double check settingan 

syringe pump dan seharusnya dilakukan review kembali dalam penggunaan syringe 

pump. Angka kejadian kesalahan dosis pemberian obat ini pada bulan Januari 2017 
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sebanyak satu kali, bulan April 2017 satu kali, dan pada bulan Mei 2017 sebanyak 

dua kali. 

Pemberian obat pada anak-anak lebih kompleks dan rumit daripada pasien 

dewasa. Pemberian obat yang akurat secara khusus adalah hal yang kritikal karena 

respon tehadap obat yang dimiliki anak-anak adalah karena belum matangnya 

sistem tubuh. Perawat harus memahami faktor yang mempengaruhi atau mengubah 

tubuh anak dalam absorbsi, metabolisme, dan ekskresi dari obat yang diberikan, 

dan reaksi alergi yang mungkin dimiliki. Perawat bertanggung jawab terhadap obat-

obatan yang telah diberikan. Hal yang penting juga untuk mengajari keluarga dari 

anak mengenai manfaat dan kemungkinan efek samping yang dapat terjadi setelah 

obat diberikan (Hatfield, 2008).  

Kesalahan pemberian obat merupakan suatu tindakan kelalaian yang dapat 

dilakukan oleh perawat, dampak dari hal ini  sangat merugikan bagi pasien yang 

seharusnya menerima pengobatan dengan semestinya mendapatkan manfaat dari 

obat yang diberikan. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti satu-dua 

perawat mengatakan bahwa mengenai obat-obatan itu adalah urusan farmasi dan 

jika salah adalah kesalahan dari pihak farmasi. Padahal sesungguhnya yang menjadi 

perpanjangan tangan dari dokter untuk memberikan obat-obatan pada pasien 

langsung adalah perawat. Pada saat  memberikan obat pada pasien perawat harus 

melakukan double check dengan teman sejawat, memastikan obat yang  diberikan 

adalah obat yang benar, dosis yang benar, rute yang benar, diberikan dalam waktu 

yang benar yang  diberikan pada pasien yang benar dan setelah itu 

didokumentasikan dengan benar. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan 
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penelitian ini, untuk melihat pelaksanaan  prinsip enam benar di ruang rawat inap 

Pediatrik Rumah Sakit Siloam Bali.  

1.2 Rumusan Masalah  

Perawat adalah orang yang paling terdekat dengan pasien karena perawat 

memiliki banyak waktu berada disamping pasien begitu juga dengan pemberian 

obat, perawat diberi tanggung jawab untuk memberikan obat dan memantau proses 

pengobatan yang terjadi. Perawatlah yang bertugas memastikan bahwa obat yang 

telah diberikan bekerja secara efektif. Namun kenyataan di lapangan banyak 

kesalahan pemberian obat yang terjadi karena perawat lalai mengerjakan tugas yang 

telah dimandatkan oleh dokter untuk memberikan terapi pengobatan pada pasien. 

Oleh karena itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk melihat 

pelaksanaan prinsip enam benar pemberian obat di ruang rawat inap Pediatrik 

Rumah Sakit Siloam Bali.  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat gambaran pelaksanaan prinsip 

enam benar pemberian obat di ruang rawat inap Pediatrik Rumah Sakit Siloam Bali. 

1.4 Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan dari uraian masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran pelaksanaan prinsip enam 

benar pemberian obat di ruang rawat inap Pediatrik Rumah Sakit Siloam Bali?”. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan  membantu melihat pelaksanaan prinsip enam 

benar pemberian obat di ruang rawat inap Pediatrik, dan diharapkan hasil penelitian 

mampu menjadikan pemberian kesehatan dirumah sakit menjadi maju dan lebih 

baik.  

1.5.1 Rumah sakit  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak 

rumah sakit mengenai gambaran pelaksanaan prinsip enam benar pemberian 

obat untuk pencegahan kesalahan pemberian obat yang ada di ruang rawat 

inap Pediatrik sehingga dapat diketahui mutu patient safety yang ada di 

rumah sakit. 

1.5.2 Perawat klinik 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perawat dalam 

mengidentifikasi gambaran dari pelaksanaan prinsip enam benar yang telah 

dilakukan oleh perawat selama ini ketika bekerja, dan agar perawat menjadi 

terpacu untuk mengaplikasikan pelajaran yang benar yang telah diterima 

selama belajar dalam pencegahan kesalahan pemberian obat baik dari segi 

konsep maupun metode.  

1.5.3 Pendidikan keperawatan  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan tolak ukur atau 

bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama namun 

dengan sudut pandang yang berbeda.  

 




