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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan pasien (patient safety) di rumah sakit adalah suatu sistem 

dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem ini meliputi 

asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko 

pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan 

tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko 

dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat 

melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya 

diambil (Permenkes No 1691, 2011). Keselamatan pasien selama dirumah sakit 

sangat tergantung pada sikap dan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh petugas 

kesehatan khususnya perawat. Al-Qahtani (2013) berpendapat bahwa perawat 

adalah pemberi asuhan kesehatan profesional yang paling banyak kontak dengan 

pasien dan perawat memiliki tanggung jawab penting dalam mengidentifikasi, 

menangani dan mewakili kebutuhan dan kepentingan pasien. 

Asuhan Keperawatan adalah kegiatan profesional perawat yang dinamis, 

membutuhkan kreativitas dan berlaku rentang kehidupan dan keadaan (Carpenito, 

1998 dalam Falaqy, 2010). Pada proses asuhan kesehatan pada pasien, kesalahan 

medis (medical error) dapat berupa kesalahan diagnosis, pengobatan 

(medication error), pencegahan, sampai kesalahan sistem lainnya. Peran perawat 

sangat penting dalam sistem kesehatan. Salah satunya dalam pencegahan 

medication error didukung oleh pendapat Indracahyani (2010) bahwa perawat 
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berperan penting dalam mencegah medication error karena pada umumnya 

perawat telah mengetahui prinsip-prinsip dan Standar Prosedur Operasional 

(SOP) pemberian obat. Tanggung jawab perawat berkaitan dengan keselamatan 

pasien sering kali terletak pada pencegahan kesalahan dan menginformasikan 

pasien dan disiplin medis lain tentang kesalahan praktik (Kangasniemi et al, 

2013). 

Samsiah et al (2016) berpendapat bahwa medication error (ME) adalah 

salah satu kesalahan medis dalam perawatan kesehatan yang dapat menyebabkan 

konsekuensi negatif pada hasil pasien. ME di bagi menjadi 4 fase yaitu prescribing 

(peresepan), dispensing (penyiapan), transcribing (pembacaan resep) dan drug 

administration (pemberian obat). Menurut Risdiana (2008), hasil penelitiannya 

menunjukkan adanya kejadian medication error yang tinggi yaitu pada tahap 

dispensing dan drug administration. Kesalahan yang sering terjadi pada tahan 

pemberian obat meliputi salah obat, salah dosis dan salah waktu. 

 Kesalahan pemberian obat di Amerika Serikat diperkirakan membahayakan 

setidaknya 1,5 juta pasien per tahun dengan efek samping yang dapat dicegah 

(Agrawal, , 2009). Sedangkan di Indonesia menurut laporan insiden keselamatan 

pasien Komite Keselamatan Pasien – Rumah Sakit (2010) dalam Indracahyani 

(2010) menyatakan insiden akibat kesalahan medikasi pada kuartal II (Mei-Agustus 

2010), insiden akibat kesalahan medikasi mencapai 11,11% atau menempati 

urutan ketiga insiden akibat kesalahan proses/prosedur klinis dan resiko jatuh. 

Penelitian Ernawati et al (2014) yang dilakukan di Bali, ada 1.563 kesalahan 

pengobatan yang terdeteksi diantara 7.662 dosis obat yang ditinjau, yang 
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merupakan tingkat kesalahan sebesar 20,4%, kesalahan administrasi adalah 

keselahan pengobatan yang paling sering diidentifikasi (59%). 

Hasil yang didapatkan dari data kejadian kesalahan pengobatan di Rumah 

Sakit Siloam Bali dari Januari sampai Mei 2017, ditemukan 16 insiden 

medication error yang dilakukan oleh tenaga medis, kesalahan yang sering 

dilakukan adalah kesalahan pengiriman obat, salah waktu pemberian, salah obat, 

salah dosis. Empat insiden diantaranya dilakukan oleh perawat pada tahap 

administration yang meliputi salah waktu pemberian dan salah dosis, yang 

kemudian tercatat dalam insident report. Berdasarkan pembahasan diatas, maka 

penting untuk mengidentifikasi sikap perawat pada pencegahan kejadian 

medication error. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, bahwa medication error 

merupakan salah satu kesalahan yang terjadi pada perawatan kesehatan yang 

dapat menyebabkan kerugian pada pasien. Adanya kejadian medication eror di 

Rumah Sakit Siloam Bali, maka penting untuk dilakukan penelitian yang 

berkaitan dengan topik tersebut, terutama yang berkaitan dengan sikap perawat 

untuk mencegah kejadian medication error tersebut. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan sikap perawat dalam 

pencegahan medication error di ruang rawat inap Rumah Sakit Siloam Bali 

. 
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1.4 Pertanyaan Penelitian  

Bagaimana gambaran sikap perawat dalam pencegahan medication error di 

ruang rawat inap Rumah Sakit Siloam Bali? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat teoritis  

Penelitian ini bermanfaaat untuk memperluas ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan sikap perawat terhadap pencegahan 

medication error. 

1.5.2 Manfaat praktis 

1. Untuk perawat 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam kualitas 

pelayanan perawat kepada setiap pesien yang menjalani rawat inap dan 

menerima pengobatan, terutama pada sikap perawat dalam pencegahan 

medication error. 

2. Untuk mahasiswa 

Mahasiswa Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Ilmu 

Kesehatan UPH Penelitian ini diharapkan dapat menajadi suatu acuan dalam 

meningkatkan kualitas, khususnya pada pencegahan medication error 

pelayanan yang diberikan oleh mahasiswa saat menjalani praktek klinik di 

rumah sakit. 
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3. Untuk penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan menjadi satu bahan acuan untuk peneliti 

selanjutnya yang berhubungan dengan medication error, khususnya di 

Indonesia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




