
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Penilaian standar sebuah rumah sakit dapat dinilai dengan 

melakukan penilaian terhadap keselamatan pasien oleh akreditasi 

internasional (Tulus & Maksum, 2015). Komisi Akreditasi Rumah Sakit 

(KARS) versi 2012 mengacu pada JCI (Joint Commission International) 

yang menjelaskan enam sasaran keselamatan pasien yang dikenal dengan 

istilah International Patient Safety Goals (IPSG) antara lain IPSG satu yaitu 

ketepatan identifikasi pasien (Restiawati, Rudijanto, & Wardhani, 2013). 

Identifikasi pasien bertujuan untuk melakukan identifikasi dengan benar 

kepada pasien sebagai seseorang yang akan diberi layanan kesehatan (JCI, 

2012). 

Kesalahan identifikasi pasien sering dianggap tidak terlalu penting 

namun ternyata berdampak besar dan menjadi pemicu kesalahan tindakan 

lainnya. Beberapa kesalahan identifikasi dapat terjadi pada berbagai aspek 

mengenai diagnosis maupun  pengobatan. Hal ini dapat terjadi pada pasien 

dalam keadaan terbius atau tersedasi, pasien dalam keadaan disorientasi, 

atau tidak sadar sepenuhnya, pasien yang mengalami kemungkinan tertukar 

tempat tidur, kamar, maupun lokasi di dalam rumah sakit, atau mungkin 

mengalami disabilitas sensori, dan berbagai situasi lainnya (Tulus & 

Maksum, 2015). 
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Kesalahan identifikasi pada pasien di United Kingdom tercatat 236 

kejadian kesalahan identifikasi pada bulan November 2003 - Juli 2005 

(World Health Organization [WHO], 2007). Di Indonesia, Komite 

Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKP-RS) dalam laporan Insiden 

Keselamatan Pasien (IKP) mencatat pada tahun 2007 sebanyak 145 kasus, 

tahun 2008 sebanyak 61 kasus, pada tahun 2009 sebanyak 114 kasus, pada 

tahun 2010 sebanyak 103 kasus, pada tahun 2010 16,45% kasus tertinggi 

terjadi pada rumah sakit pemerintah dibanding rumah sakit swasta, 25,69% 

kasus tertinggi terjadi di rumah sakit umum dibanding rumah sakit khusus 

dan Januari - April tahun 2011 sebanyak 34 kasus. Berdasarkan laporan 

kasus IKP diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah laporan mengalami 

ketidakstabilan setiap tahunnya (KKP-RS, 2011). 

Berdasarkan data penelitian pada sepuluh perawat di ruang rawat 

inap RS Siti Aisyah Madiun ditemukan hasil bahwa 100 % perawat 

mempunyai pengetahuan mengenai manfaat dan pelaksanaan identifikasi 

pasien.  Selanjutnya dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pasien 

dengan wawancara, terdapat 20 % pasien yang mengemukakan bahwa 

selama dirawat pasien menemukan perawat melihat gelang pasien sebagai 

tanda identitas sebelum melakukan tindakan keperawatan dan 40 % pasien 

lainnya mengemukakan bahwa mereka mengetahui manfaat pasien 

menggunakan gelang sebagai tanda identitas pasien selama dirawat. Hal ini 

menunjukkan bahwa 100 % perawat mempunyai pengetahuan mengenai 

pelaksanaan identifikasi pasien di ruang rawat inap, namun pada 
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pelaksanannya kepatuhan perawat dalam melakukan identifikasi pasien 

belum terlihat optimal (Yudhawati & Listiowati, 2016). 

Berdasarkan data Quality Riset (QR) rumah sakit Siloam Dhirga 

Surya mencatat bahwa identifikasi pasien oleh petugas kesehatan setiap 

bulannya di rumah sakit Siloam Dhirga Surya selama lima bulan terakhir 

yaitu pada bulan Januari 2017 yang melakukan identifikasi sebanyak 48 %, 

pada bulan Februari 2017 sebanyak 40 % melakukan identifikasi pasien, 

pada bulan Maret 2017 sebanyak 40 % melakukan identifikasi pasien, pada 

bulan April 2017 sebanyak 48 %, dan pada bulan Mei 2017 sebanyak 56 %. 

Persentase diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan identifikasi pasien di 

rumah sakit Siloam Dhirga Surya masih belum mengalami peningkatan 

yang signifikan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran 

kepatuhan perawat dalam melaksanakan identifikasi pasien di ruang rawat 

inap rumah sakit Siloam Dhirga Surya. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa setiap tahunnya terjadi 

peningkatan kesalahan identifikasi pasien tahun 2003-2005 di United 

Kingdom tercatat 236 kejadian kesalahan identifikasi. Demikian halnya di 

Indonesia kesalahan identifikasi pada tahun 2007-2011 juga mengalami 

ketidakstabilan. Penelitian diatas menyatakan bahwa pengetahuan perawat 

mengenai pelaksanaan identifikasi pasien sudah 100 % dijalankan namun 

kepatuhan perawat dalam pelaksanaan identifikasi masih belum optimal. 
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Demikian halnya dengan data yang didapatkan dari QR rumah sakit Siloam 

Dhirga Surya mengenai pelaksanaan identifikasi pasien tidak terjadi 

peningkatan yang signifikan sehingga peneliti perlu menggali bagaimana 

kepatuhan perawat dalam mengidentifikasi pasien khususnya di ruang rawat 

inap rumah sakit Siloam Dhirga Surya. 

    

1.3 Pertanyaan Penelitian  

Bagaimana gambaran kepatuhan perawat dalam melaksanakan identifikasi 

pasien di ruang rawat inap rumah sakit Siloam Dhirga Surya? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

1) Tujuan Umum  

Mengetahui gambaran kepatuhan perawat dalam 

melaksanakan identifikasi pasien di ruang rawat inap rumah sakit 

Siloam Dhirga Surya. 

2) Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui kepatuhan perawat dalam memasang tanda 

identitas pasien. 

b. Untuk mengetahui kepatuhan perawat dalam melaksanakan 

identifikasi pasien sebelum melakukan tindakan. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat teoritis 

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan 

mengenai identifikasi pasien di lingkungan mahasiswa keperawatan 

sehingga meningkatkan kepatuhan mahasiswa dalam melakukan 

praktik identifikasi pasien. 

1.5.2 Manfaat Praktis  

1. Bagi Keperawatan  

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi pedoman bagi perawat 

dalam mematuhi pelaksanaan identifikasi pasien sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur (SOP).  

2. Bagi Lembaga Pendidikan 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mahasiswa 

keperawatan mengenai identifikasi pasien serta memberikan 

informasi mengenai pelaksanaan identifikasi pasien sesuai SOP. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya 

untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan perawat dalam 

mengidentifikasi pasien sesuai SOP bagi mahasiswa keperawatan. 

 

 

 

 




