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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

     Early warning score ( EWS) system adalah suatu sitem permintaan bantuan 

untuk  mengatasi masalah kesehatan pasien secara dini. EWS didasarkan atas 

penilaian terhadap perubahan keadaan pasien melalui pengamatan yang sistematis 

terhadap semua perubahan fisiologi pasien. Sistem ini merupakan konsep 

pendekatan proaktif untuk meningkatkan keselamatan pasien dan hasil klinis pasien 

yang lebih baik dengan standarisasi pendekatan asesmen dan menetapkan skoring 

parameter fisiologis. (National Health Service, 2012). 

     Early warning score (EWS) system adalah sebuah sistem skoring fisiologis 

(tanda-tanda vital) yang umumnya digunakan di unit medikal bedah sebelum pasien 

mengalami perburukan. Skoring EWS harus disertai dengan alogaritme tindakan 

atau aktifasi klinis berdasarkan pada hasil skoring dari pengkajian pasien. (Duncan 

& McMullan,2012). 

     Berdasarkan data World Health Organization (WHO) (2011) bahwa penyakit 

jantung merupakan penyebab kematian nomer satu di dunia dan 60% dari seluruh 

penyebab kematian penyakit jantung adalah penyakit iskemik dan sedikitnya 17,5 

juta orang didunia akan meninggal karena penyakit kardiovaskular. Prevalensi 

penyakit jantung di Indonesia berdasarkan wawancara terdiagnosis sebesar 0,5% 

dan berdasarkan diagnosa dokter menurut gejala sebesar 1,5%. Prevalensi penyakit 

jantung meningkat berdasarkan bertambahnya umur (Depkes,2013).  
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      Pada dasarnya  henti jantung dirumah sakit biasanya didahului oleh tanda-tanda 

yang dapat diamati, yang sering muncul 6 sampai dengan 8 jam sebelum henti 

jantung terjadi. Studi menunjukan banyak pasien memperlihatkan tanda-tanda dan 

gejala perburukan kondisi yang tidak ditangani sebelum serangan jantung terjadi 

dan salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk deteksi pasien dengan 

penurunan kondisi umum adalah EWS (Duncan & McMullan,2012). 

     Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarah Lia Kartika pada tahun 2014 

mengenai Implementasi Early Warning Score (EWS) system berdasarkan 

karakteristik tingkat penegtahuan dan motivasi perawat  yang dilakukan di salah 

satu rumah sakit di Jakarta pada 50 responden, dengan metode kuantitatif dan 

desain deksriptif analitik didapatkan hasil bahwa masih adanya perawat yang belum 

nengerti mengenai EWS dan juga menerapkan nya pada pasien yang dirawat 

(Kartika,2014).  

     Selain penelitian diatas audit mengenai pemahaman perawat mengenai EWS 

juga sudah dilakukan oleh Clinical Nurse Educator (CNE) Rumah Sakit Umum 

Siloam Kupang kepada perawat khususnya pada perawat yang berdinas diruangan 

rawat inap. Berdasarkan  data sekunder yang didapat dari Rumah Sakit Umum 

Siloam Kupang dari bulan Januari-Mei 2017 didapatkan hasil persentase bulan 

Januari 48 %,  Februari 55,9 %,  Maret 64,5 %,  April 76 %, namun pada  Mei 

mengalami penurunan menjadi 75,5 %, walaupun hanya mengalami penurunan 

0,5% namun angka tersebut memberi makna terhadap gambaran pelayanan 

keperawatan, dan persentase tersebut masih jauh dari standar yang diharapkan yaitu 

100%. Penurunan presentase ini dikarenakan adanya penambahan karyawan baru 
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pada bulan maret-mei sebanyak 5 orang dan juga adanya peralihan perawat dari Out 

Patient Department  (OPD) ke In Patient Department (IPD) sebanyak 1 orang dan 

dari Emergency Department (ED) sebanyak 1 orang.   

     Berdasarkan hasil studi awal maka gambaran pelaksanaan EWS oleh perawat 

dapat dijalankan dengan baaik sesuai dengan alur klinis yang ada, namun karena 

terjadinya peralihan perawat OPD ke IPD dan juga adanya penambahan perawat 

baru, sehinga terjadi penurunan angka dari audit yang dilakukan. 

1.2 Rumusan Masalah. 

     EWS merupakan suatu keterampilan yang perlu didukung oleh suatu 

pengetahuan dan sikap yang positif sehingga dapat diprediksi. Oleh karena itu 

masalah ini menjadi perhatian peneliti untuk meneliti gambaran pengetahuan 

tentang pelaksanaan EWS diruangan rawat inap Rumah Sakit Umum Siloam 

Kupang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

     Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

pengetahuan perawat tentang pelaksanaan EWS diruangan rawat inap Rumah 

Sakit Umum Siloam Kupang. 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1) Mengidentifikasi data demografi mengenai gambaran pengetahuan  

perawat tentang pelaksanaan EWS diruangan rawat inap Rumah Sakit 

Umum Siloam Kupang. 

2) Mengidentifikasi pengetahuan perawat ruangan rawat inap mengenai 

pelaksanaan EWS. 
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1.4 Pertanyaan Penelitian 

     Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka 

pertanyaan penelitian dalah “ apakah tingkat pengetahuan perawat tentang 

pelaksanaan Early Warning score (EWS) System di ruang rawat inap Rumah 

Sakit Umum Siloam Kupang?”. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

     Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan 

tentang EWS di pendidikan keperawatan serta dapat memberikan gambaran 

pengetahuan perawat tentang pelaksanaan EWS di ruang rawat inap Rumah 

Sakit Umum Siloam Kupang. 

1.5.2 Manfaat Praktis. 

1. Bagi penulis, tahapan dan hasil dari penelitian dapat dijadikan pengalaman 

penelitiann yang berkaitan dengan gambaran pengetahuan tentang 

penerapan EWS pada mahasiswa keperawatan di Fakultas Ilmu 

Keperawatan Universitas Pelita Harapan untuk menjadi perawat 

profesional. 

2. Dalam bidang pendidikan, bidang keperawatan dan profesi lainnya, tahapan 

dan hasil penelitian dapat menjadi suatu acuan untuk meningkatkan kinerja 

dengan pelayanan yang  profesional. 

  




