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BAB I 

PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan umum dan tujuan khusus, pertanyaan penelitian dan hipotesis, serta 

manfaat dari penlitian.  

1.1 Latar Belakang   

Early Warning Score (EWS) adalah suatu sistem permintaan bantuan untuk 

mengatasi masalah kesehatan pasien secara dini. EWS didasarkan atas 

penilaian terhadap perubahan keadaan pasien melalalui pengamatan yang 

sistematis terhadap semua perubahan fisiologis pasien.System 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 yang sedehana dan mengadopsi 

pendekatan dari (Royal Collage of Physicians-National Healt Services, 2012)  

Menurut Ravikirti (2016) Keterlambatan dalam mengenali keadaam klinis 

pada pasien akut sering menyebabkan serangan jantung dan penerimaan tak 

terduga ke Intensive Care Unit. Sistem Penilaian Peringatan Dini berdasarkan 

parameter fisiologis vital membantu deteksi dini kemerosotan klinis. Ketika 

dikombinasikan dengan sistem respon klinis yang cepat dan tepat, mereka telah 

terbukti meningkatkan hasil. Skor Dini Peringatan Standar Nasional yang baku 

telah diterapkan di Inggris. Ada kebutuhan untuk menerapkan sistem penilaian 

peringatan dini di rumah sakit di India untuk memastikan pemanfaatan yang 
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efektif dan bijaksana layanan akut terbebani kami dan untuk meminimalkan 

hasil yang merugikan.Telah dicatat bahwa sering ada penundaan dalam 

pengenalan dan pengelolaan pasien memburuk yang tepat waktu dan sesuai 

yang menyebabkan rujukan tertunda terhadap perawatan kritis, penerimaan 

yang dapat dihindari Ke Unit Perawatan Intensif (ICU) dan penangkapan 

jantung dan kematian yang dapat dihindari. Ketidakmampuan profesional 

kesehatan untuk berkomunikasi secara efektif di antara mereka sendiri adalah 

hambatan lain yang dikenali terhadap respons yang tepat waktu terhadap 

kemunduran klinis. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan 

mekanisme untuk mendeteksi kemerosotan dalam status klinis pasien yang 

dirawat di rumah sakit dengan cepat  

 Pendokumentasian merupakan suatu kegiatan pencatatan, pelaporan atau 

merekam suatu kejadian serta aktivitas yang dilakukan dalam bentuk 

pemberian pelayanan yang dianggap penting dan berharga (Dalami, 2011). 

Pendokumentasian yang tidak dilakukan dengan lengkap dapat menurunkan 

mutu pelayanan keperawatan karena tidak dapat mengidentifikasi sejauhmana 

tingkat keberhasilan asuhan keperawatan yang telah diberikan, dalam aspek 

legal perawat tidak mempunyai bukti tertulis jika klien menuntut 

ketidakpuasan akan pelayanan keperawatan (Nursalam,2008; Iyer, 2001). Ciri 

dokumentasi asuhan keperawatan yang baik adalah berdasarkan fakta (factual basis), 

akurat (accuracy), lengkap (completeness), ringkas (conciseness), terorganisir 

(organization), waktu yang tepat (time liness), dan bersifat mudah dibaca (legability) 

(Potter & Perry;2009). Dokumentasi merupakan suatu catatan yang asli yang dapat 
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dijadikan bukti hukum, jika suatu saat ditemukan adanya suatu masalah yang 

berhubungan dengan kejadian yang terdapat dalam catatan tersebut (Hutahaean, 2010, 

hlm.43). 

Dari hasil audit yang dilakukan di Siloam Hospital Makassar, pada tahun 

2016 tentang pencapaian pengetahuan perawat tentang early warning score 

65% begitu pula dengan penerapan yang di lakuakan oleh perawat mencapai 

65%, sedangkan dari hasil audit yang dilakukan sampai pada pertengahan 

tahun 2017 pencapaian pengetahuan perawat meningkat menjadi 75% begitu 

pula pada penerapan yang dilakukan pada pasien.  

Peneliti mengobservasi langsung kegiatan yang dilakukan perawat dalam 

melakukan penilaian EWS terhadap pasien di Siloam Hospital Makassar. 

Kebanyakan perawat, saat melakukan penilaian EWS masih menggunakan 

tools EWS dan belum memahaminya dengan baik. Dari hasil observasi yang 

peneliti lakukan pada bulan Agustus tahun 2017 di raungan keperawatan 

Decapolis lantai 5. Dari sepuluh catatan observasi yang ditulis perawat 

mengenai response clinik perawat tentang scoring EWS. Delapan  perawat 

tidak menuliskan respon klinik score EWS di integrated note.  

 Dari hasil audit ini perlu ditingkatkan lagi pencapaian tingkat pengetahuan 

perawat tentang EWS dan penerapan samapi pada target 100% karena 

pentingnya satandarisasi dalam mendeteksi dini tingkat kegawatan pasien dan 

mengurangi angka kematian pasien. pelatihan tentang EWS dapat 

mengingkatkan pengetahuan perawat tentang EWS sehingga kegawatan pada 
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pasien dapat diidentifikasi sejak dini dan pada akhirnya dapat meningkatkan 

mutu keperawatan.  

1.2 Rumusan Masalah  

Dalam penjelasan di latar belakang, di ketahuai bahwa Pengetahuan 

Perawat tentang EWS sangat berpengaruh terhadap penilaian awal kondisi 

pasien. Berbagai studi tentang EWS sudah dilakukan di rumah sakit, namun 

masih perlu di ketahui tentang tingkat pengetahuan perawat tentang EWS. Di 

Siloam Hospital Makassar dari hasil audit yang dilakukan, tingkat pengetahuan 

perawat tentang EWS dan penerapan pada tahun 2016-2017 masih belum 

mencapai target yang di tentukan. Begitu pula dengan hasil observasi yang 

dilakukan peneliti tentang respon perawat mengenai scoring ews, sebagian 

besar perawat yang di observasi peneliti belum menuliskan respon klinik ews 

berdasarkan SOP yang beraku di SHMK. Dengan demikian, masalah penelitian 

adalah bagaimanakah Gambaran Dokumentasi pelaksanaan clinikal Response 

perawat berdasarkan scoring early warning score di SHMK.  

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Peneliti  mengidentifikasi Gambaran Dokumentasi pelaksanaan clinikal 

response perawat berdasarkan scoring early warning score di SHMK  

1.4 Pertanyaan Penelitian   

Bagaimana Gambaran dokumentasi pelaksanaan clinikal response perawat 

berdasarkan scoring early warning score yang di dapat di SHMK ? 
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1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan Universitas Pelita Harapan   

Hasil penelitian ini di harapakan dapat memberikan informasi 

mengenai Gambaran dokumentasi pelaksanaan clinikal response 

perawat berdasarkan scoring early warning score  

  

1.5.2 Rumah Sakit Siloam Makassar  

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan infomasi yang 

akurat bagi devisi keperawatan dalam upaya meningkatkan respon 

perawat terhadap skor EWS yang di dapat di rawat inap Decapolis 

SHMK . dengan hasil penelitian ini pihak rumah sakit dapat 

meningkatkan dan memperbaharui lagi pelayanan kepada pasien-pasien 

yang di rawat inap di SHMK. 

1.5.3 Manfaat Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil Penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan atau data bagi 

peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik-topik  terkait Gambaran 

dokumentasi pelaksanaan clinikal response perawat berdasarkan 

scoring early warning score   

 

 

 




