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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

pertanyaan penelitian, dan manfaat penelitian dari kajian literatur. 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih 

dalam bentuk pembagian ide atau pikiran dan memiliki tujuan untuk membuat 

suatu perubahan pada orang lain (Nugroho, 2009). Dalam memberikan asuhan 

keperawatan, komunikasi menjadi hal yang harus diperhatikan baik itu 

komunikasi dengan pasien atau dengan tenaga kesehatan yang lain sehingga tidak 

terjadi kesalahan dalam pemberian informasi.  

Komunikasi sesama perawat yang mudah dipahami sangat diperlukan 

terutama dalam kegiatan operan atau handover. Handover adalah penyerahan 

tugas perawatan yang dilakukan oleh satu atau lebih kepada dokter atau perawat 

yang bekerja pada shift berikutnya, dengan menginformasikan kepada mereka 

mengenai perawatan yang akan dilakukan selanjutnya, masalah yang ada dan apa 

yang sudah diselesaikan (Medical Dictionary, 2012). 

Handover atau timbang terima juga diartikan sebagai penyerahan atau 

serah terima tugas, berdasarkan sifatnya handover merupakan kejadian yang 

bersifat komunikatif, dimana hal ini hanya dapat dicapai 
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melalui bahasa yang digunakan oleh petugas kesehatan yang berbicara satu sama 

lain atau juga bisa melalui tulisan dan merupakan proses komunikatif yang 

paling sering dan signifikan dilakukan oleh petugas kesehatan dalam 

menyampaikan perawatan pasien (Eggin, 2016).  

 Ada beberapa jenis handover yang dilakukan di setiap rumah sakit, secara 

umum dibagi menjadi empat yaitu verbal handover, tape recorder handover, 

bedside handover dan written handover. Verbal handover adalah kegiatan 

timbang terima yang dilakukan oleh perawat secara lisan dari mulut ke mulut 

dengan lokasi jauh dari pasien. Tape recorder handover adalah kegiatan timbang 

terima yang dilakukan dengan cara merekam isi dari timbang terima tersebut 

yang kemudian didengarkan oleh perawat shift selanjutnya. Bedside handover 

adalah kegiatan timbang terima yang dilakukan tepat didekat pasien dan 

menjelaskan perencanaan perawatan selanjutnya. Written handover adalah 

kegiatan timbang terima yang dilakukan secara tertulis dengan daftar pasien 

yang diberikan secara detail dan komplit (Tucker .A, Fox .P., 2014). 

World Health Organization (WHO) pada tahun 2007, mencatat bahwa 

11% dari 25.000-30.000 kasus pada tahun 1995-2006 terdapat kesalahan akibat 

komunikasi pada saat melakukan serah terima. Salah satu penelitian yang ditulis 

dalam artikel Policy+ pada tahun 2012, telah merangkum beberapa penelitian di 

rumah sakit luar negeri yang sudah menggunakan bedside handover. The 

Catholic Healthcare West (CHW) di Nevada telah mengadopsi bedside 

handover dengan menggunakan sistem komunikasi SBART (situation-

background-assessment-recommendation-thanks). Northwestern Memorial 
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Hospital juga mengadopsi bedside handover di unit rawat inap yang ada 

(Policy+, 2012). 

Beberapa unit rawat inap di Saskatoon, Canada juga 

mengimplementasikan bedside handover dengan menggunakan DRAW 

(diagnosis- recent changes- anticipated changes- what to watch out for). Rumah 

Sakit di Queensland, Australia juga menggunakan bedside handover pada tiga 

unit rawat inap (Policy+, 2012). Sistem dokumentasi dalam pelayanan rawat 

jalan dan rawat inap merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan di 

rumah sakit. Keduanya berperan sangat penting dalam pengelolaan informasi 

karena segala informasi dapat diperoleh dari pasien (Wildan, M., Hidayat. A.,  

2008). 

Peneliti tertarik untuk mengangkat kajian literatur mengenai keefektifan 

penggunaan metode bedside handover pada unit rawat inap di rumah sakit, 

karena dari beberapa jurnal dan penelitian yang sudah dilakukan pada beberapa 

rumah sakit di luar negeri, ada banyak keuntungan yang didapatkan terutama 

dalam hal patient safety. Di Indonesia, hanya ada beberapa penelitian yang 

sudah melakukan penelitian ini. Peneliti juga membandingkan antara bedside 

handover dan verbal handover untuk melihat metode mana yang lebih efektif 

untuk digunakan. Peneliti memilih untuk membandingkan dengan verbal 

handover karena metode ini merupakan metode timbang terima yang cukup 

banyak digunakan di setiap rumah sakit.  

Peneliti juga memiliki pengalaman mengenai metode handover di Rumah 

Sakit Siloam Bali, dimana unit rawat inap di Rumah Sakit Siloam Bali memiliki 
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metode handover yang berbeda. Pada unit rawat inap 1 dan 3, operan dilakukan 

di luar kamar pasien, lalu perawat masuk ke ruangan hanya untuk mengecek 

infus dan membersihkan lingkungan pasien. Pada unit rawat inap dua operan 

dilakukan dengan metode verbal handover, operan dilakukan di nurse station, 

kemudian masuk ke beberapa kamar pasien baru yang masuk ke rawat inap. 

Pada unit rawat inap Maternity, operan dilakukan dengan metode bedside 

handover, dimulai dengan memperkenalkan diri, lalu melakukan operan 

dihadapan pasien. Kemudian menjelaskan perencanaan terapi selanjutnya.  

Melalui penelitian ini, diharapkan seluruh tenaga kesehatan khususnya 

perawat dapat melakukan komunikasi dengan baik dan benar dalam melakukan 

timbang terima atau handover dengan memperhatikan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang tepat, sehingga angka kesalahan yang terjadi akibat 

komunikasi di rumah sakit juga dapat berkurang.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Handover atau timbang terima merupakan sebuah sistem komunikasi 

dalam manajemen keperawatan yang dilakukan secara berkesinambungan dari 

perawat satu kepada perawat yang lain. Berdasarkan penelitian yang telah 

ditelusuri melalui beberapa jurnal, rumah sakit di Indonesia memiliki sistem 

handover  yang berbeda- beda. Tetapi beberapa rumah sakit di luar negeri sudah 

menerapkan satu sistem, yaitu bedside handover.  

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat keefektifan penggunaan 

bedside handover yang sudah diterapkan di beberapa rumah sakit di luar negeri 
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dan rumah sakit di Indonesia, walaupun penelitian di Indonesia mengenai bedside 

handover masih terbilang sedikit. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan 

angka kesalahan yang terjadi di rumah sakit karena komunikasi menjadi 

berkurang.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Kajian literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektifitas 

metode bedside handover. 

1.3.2 Tujuan khusus 

Kajian literatur ini memiliki tujuan khusus, yaitu :  

a) Mengidentifikasi efektifitas metode bedside handover 

b) Mengidentifikasi efektifitas metode verbal handover 

c) Membandingkan efektifitas metode bedside handover dan verbal 

handover 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah maka pertanyaan penelitian ini adalah 

“Bagaimana efektifitas metode bedside handover pada unit rawat inap di rumah 

sakit?”. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Bagi akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

bagi para dosen, dan clinical educator sebagai bagian dari tim pengajar 

untuk membantu menginformasikan dan ikut mengembangkan sistem 

manajemen keperawatan yang ada. 

1.5.2 Bagi mahasiswa 

Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dalam memahami sistem komunikasi dan manajemen keperawatan yang 

ada di rumah sakit.  

1.5.3 Pengembangan Penelitian 

Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk 

melakukan penelitian secara empiris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




