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BAB I 

PENDAHULUAN 

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

penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, dan manfaat penelitian  

1.1 Latar Belakang 

Angka kematian merupakan salah satu indikator penilaian hasil kinerja dari 

sebuah proses pelayanan kesehatan yang digolongkan ke dalam dua kategori 

yaitu kematian di bawah 48 jam dan kematian di atas 48 jam yang diukur 

melalui indikator berupa Gross Death Rate (GDR) dan Net Death Rate (NDR) 

(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], 2014). Hines, 

Heslin,  Jiang, dan Coffey (2015) menyatakan bahwa angka kematian pasien 

di rumah sakit pada tahun 2012 yaitu 35,8 kematian per 1000 pasien di United 

States.   

Di Indonesia, penulis belum menemukan adanya data yang pasti tentang angka 

kematian di seluruh rumah sakit.  Arsum, Susanto, Widodo, dan Aprilistiyani 

(2016) tinjauan angka kematian di RSUD Dr. H. Soewondo selama 5 tahun 

terakhir dari 1000 pasien yang keluar dari rumah sakit menunjukkan bahwa 

terdapat 14-23 pasien yang keluar perawatan dalam keadaan meninggal. Hal 

ini menunjukkan angka kematian pasien mengalami peningkatan sebesar 

0,451‰ setiap tahunnya yang artinya setiap tahunnya pasien meninggal 

meningkat sebanyak 45 pasien setiap 100.000 pasien keluar. 
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Kematian di ruang rawat inap merupakan hal yang tak terelakkan untuk 

beberapa pasien dengan penyakit akut dan kronis yang dirawat di rumah sakit 

(Epstein, 2012). Studi observasional menunjukkan bahwa pasien sering 

menunjukkan tanda-tanda kemerosotan klinis sampai 24 jam sebelum kejadian 

klinis serius yang membutuhkan intervensi intensif (McGaughey et al., 2007). 

Perawat sebagai pelaksana dalam memberikan asuhan keperawatan harus 

melakukan pengkajian secara terfokus dan mengobservasi tanda - tanda vital 

agar dapat menilai dan mengetahui risiko terjadinya perburukan kondisi 

pasien, mendeteksi dan merespon dengan mengaktifkan emergency call 

(Duncan, McMullan, & Mills, 2012). Perawatan pasien yang tertunda ataupun 

perawatan yang tidak memadai di ruang rawat inap rumah sakit dapat 

meningkatkan penerimaan pasien ke Intensive Care Unit (ICU), lama tinggal 

di rumah sakit, serangan jantung, maupun kematian (McGaughey et al., 2009). 

Pasien dengan kondisi kritis harus diidentifikasi dengan cepat, sehingga 

pengobatan yang relevan dapat dimulai tanpa penundaan. Pendekatan 

sistematis untuk deteksi dini dan pengelolaan pasien yang kondisinya 

memburuk dapat memperbaiki kondisi pasien (Steen, 2010). Di dunia telah 

diperkenalkan sistem skor pendeteksian dini atau peringatan dini untuk 

mendeteksi adanya perburukan keadaan pasien dengan penerapan Early 

Warning Score (EWS). 

EWS merupakan sebuah pendekatan sistematis yang menggunakan skor untuk 

mengidentifikasi perubahan kondisi seseorang sekaligus menentukan langkah 

selanjutnya yang harus dikerjakan (Royal College of Physicians, 2012). EWS 
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menggunakan sistem penilaian sederhana berdasarkan pengukuran fisiologis 

untuk membantu staf mengenali dan merespon kondisi akut pasien di rumah 

sakit dengan parameter yang dapat diukur meliputi denyut nadi, tekanan darah, 

pernafasan, saturasi oksigen dan AVPU (alert, voice, pain, unresponsive)  

(Broad, Quint, & Sandy, 2012).  

EWS atau ‘tract-and-trigger-systems’ telah digunakan oleh rumah sakit di 

beberapa negara untuk mengidentifikasi dan merespons keadaan pasien 

dengan penyakit akut dimana implementasi EWS bersama tim direspon secara 

cepat untuk mengurangi kejadian henti jantung dan pemindahan pasien ke 

ruang ICU yang tidak diharapkan  (Moon, Cosgrove, Lea, Fairs, & Cressey, 

2011). Moon et al.  (2011) telah melakukan penelitian terhadap penerapan 

EWS di dua rumah sakit di Inggris. Hasilnya menunjukkan angka kematian per 

kunjungan di rumah sakit menurun secara signifikan dari 1,4% menjadi 1,2% 

(p <0,0001) dan mendapatkan data penurunan jumlah pemindahan pasien yang 

tidak direncanakan ke ICU setelah menerapkan EWS  yakni 3% menjadi 2% 

dan 6,65% menjadi 2,63% di kedua institusi yang dilakukan penelitian. Para 

ahli mengatakan bahwa sistem ini dapat menghasilkan manfaat lebih bagi 

pasien dan rumah sakit dengan mengidentifikasi penurunan kondisi pasien 

(Patterson et al., 2011). 

EWS telah diterapkan oleh banyak rumah sakit di Inggris terutama National 

Health Service, Royal College of Physicians yang telah merekomendasikan 

National Early Warning Score (NEWS) yakni edisi terbaru sistem pengkajian 

yang menggunakan enam parameter fisiologis yaitu tekanan darah sistolik, 
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pernafasan, nadi, suhu, saturasi oksigen dan status kesadaran sebagai 

standarisasi untuk penilaian penyakit akut, dan digunakan pada tim 

multidisiplin untuk mendeteksi terjadinya perburukan ataupun kegawatan 

kondisi pasien (Royal College of Physicians, 2012). NEWS dikembangkan dan 

digunakan di rumah sakit untuk mendeteksi pasien dengan peningkatan risiko 

masuk ICU yang tidak direncanakan, serangan jantung, dan kematian di rumah 

sakit dalam waktu 24 jam (Smith, Prytherch,  Meredith, Schmidt, & 

Featherstone, 2013). 

 Siloam Hospital Dhirga Surya Medan (SHMD) telah menerapkan penggunaan 

EWS sejak awal dibuka pada tahun 2014. Berdasarkan data tahun 2017 dari 

rekam medik Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya Medan, data pemindahan 

pasien dari ruang rawat inap ke ICU dari Januari hingga Mei 2017 rata-rata 

berjumlah 20 pasien serta terjadi peningkatan pemindahan pasien yang 

signifikan pada bulan Februari sebanyak 13 pasien dan pada bulan Maret 

sebanyak 20 pasien sementara angka kematian pasien di SHMD mengalami 

ketidakstabilan pada tiga bulan  terakhir yakni  pada bulan Maret sebanyak 

lima kejadian kematian dari 354 pasien, bulan April sebanyak enam kejadian 

kematian dari 328 pasien dan bulan Mei sebanyak empat kejadian kematian 

dari 353 pasien. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan angka pemindahan 

pasien dari ruangan ke ruang perawatan intensif dan ketidakstabilan angka 

kejadian kematian. Melalui data tersebut terlihat kesenjangan antara 

penggunaan Early Warning System (EWS) terhadap tingkat pemindahan 

pasien ke ruang perawatan intensif ataupun tingkat kematian di rumah sakit. 
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Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik melakukan tinjauan literatur 

untuk mengetahui bagaimana dampak penggunaan EWS terhadap tingkat 

pemindahan pasien di ruang perawatan intensif dan kejadian kematian di ruang 

rawat inap.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Peningkatan angka pemindahan pasien ke ruang ICU dan angka kejadian 

kematian di rumah sakit memerlukan suatu sistem skor pendeteksian dini atau 

peringatan dini untuk mendeteksi adanya perburukan keadaan pasien dengan 

penerapan Early Warning Score (EWS).  EWS merupakan pendekatan 

sistematis yang menggunakan skor untuk mengidentifikasi perubahan kondisi 

seseorang sekaligus menentukan langkah selanjutnya yang harus dikerjakan 

(Royal College of Physicians, 2012). Para ahli mengatakan bahwa sistem ini 

dapat menghasilkan manfaat lebih bagi pasien dan rumah sakit dengan 

mengidentifikasi penurunan kondisi pasien (Patterson et al., 2011). Penelitian 

terhadap penerapan EWS di dua rumah sakit di Inggris  menunjukkan angka 

kematian per kunjungan di rumah sakit menurun secara signifikan dan 

penurunan jumlah pemindahan pasien yang tidak direncanakan ke ICU (Moon 

et al., 2011). Akan tetapi data pemindahan pasien ke ICU dan kejadian 

kematian di SHMD sebagai rumah sakit yang menerapkan EWS menunjukkan 

peningkatan tingkat pemindahan pasien ke ruang perawatan intensif ataupun 

ketidakstabilan tingkat kematian di rumah sakit.  
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Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi rumusan masalah penulis adalah 

bagaimana dampak penggunaan EWS terhadap tingkat pemindahan pasien di 

ruang perawatan intensif dan kejadian kematian di ruang rawat inap. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian yang menggunakan pendekatan literature review ini 

bertujuan untuk meninjau dampak penggunaan Early Warning Score 

(EWS) di rumah sakit. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Meninjau dampak penggunaan Early Warning Score (EWS) 

terhadap tingkat pemindahan pasien di ruang perawatan intensif 

b. Meninjau dampak penggunaan Early Warning Score (EWS) 

terhadap tingkat kejadian kematian di ruang rawat inap  

 

1.4 Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah maka pertanyaan penelitian ini adalah 

“Bagaimana dampak penggunaan Early Warning Score (EWS) terhadap 

tingkat pemindahan pasien di ruang perawatan intensif dan kejadian kematian 

di ruang rawat inap.” 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

berbasis evidence based practice bagi institusi pelayanan kesehatan 

seperti rumah sakit, sehingga penerapan early warning score sebagai 

sistem scoring pendeteksian dini atau peringatan dini untuk mendeteksi 

adanya perburukan keadaan pasien di rumah sakit dilaksanakan secara 

komprehensif guna menurunkan tingkat pemindahan pasien di ICU dan 

angka kejadian kematian di rumah sakit. 

1.5.2 Bagi Perawat 

Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

perawat mengenai EWS yang dapat diterapkan dalam mendeteksi 

kondisi kritis pada pasien serta meningkatkan kesadaran dalam 

menerapkan penggunaan EWS untuk menurunkan tingkat pemindahan 

pasien di ICU dan angka kejadian kematian di rumah sakit. 

1.5.3 Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 

Kajian literatur ini diharapkan dapat menambah referensi pembelajaran 

bagi mahasiswa dan institusi pendidikan keperawatan. 

1.5.4 Pengembangan Penelitian 

Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk 

melakukan penelitian empiris.  

 




