
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Keselamatan pasien merupakan sistem yang bertujuan untuk memberikan 

asuhan terhadap pasien secara aman sebagai upaya mencegah kejadian yang tidak 

diinginkan (Kementrian Kesehatan, 2011). Di Indonesia, insiden pelanggaran 

keselamatan pasien terkait Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan Kejadian Tak 

Diharapkan (KTD) adalah sebesar 28,3% dilakukan oleh perawat (Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia, 2006). Kasus karena insiden kesalahan medikasi 

terkait keselamatan pasien pada April 2011 di Indonesia naik sebesar 9,26% 

(Mutmainah, 2014).  

Medikasi merupakan salah satu unsur penting dalam upaya penyembuhan 

penyakit dan pemulihan kesehatan (Kuntarti, 2005). Perawat dituntut untuk turut 

bertanggung jawab dalam pengelolaan obat mulai dari memesan obat sesuai order 

dokter, menyimpan dan meracik obat sesuai order hingga memberikan obat kepada 

pasien (Perry & Perry dalam Fatimah, 2014). Selain berperan dalam memberikan 

obat, perawat juga dituntut untuk menentukan apakah seorang pasien harus 

mendapatkan obat pada waktunya dan mengkaji kembali kemampuan pasien 

menggunakan obat secara mandiri dan perawat menggunakan proses keperawatan 

untuk mengintegrasi terapi obat dalam perawatan pasien (Potter & Perry dalam 

Pranasari, 2016).  

Terapi obat dengan jenis berbeda yang diberikan kepada pasien ditambah 

jumlah pasien cukup banyak dalam satu kali perawatan di bangsal memiliki resiko 
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kekeliruan yang besar (Pranasari, 2016). Dampak negatif terkait kesalahan 

pemberian obat meliputi berkurangnya keselamatan pasien, adverse drug event 

(kejadian obat yang merugikan), dan adverse drug reaction (reaksi obat yang 

merugikan) (Kemenkes, 2011). Dampak kesalahan pemberian obat disebabkan 

karena kurang sesuainya tindakan yang dilakukan perawat dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dirumah sakit, sehingga memiliki potensi 

peningkatan kejadian terkait kesalahan pengobatan dari tahun ke tahun, sehingga 

menentukan keberhasilan sebuah rumah sakit dalam penerapan sebuah prosedur 

operasional yang dapat dilihat dari kemampuan perawat bekerja secara profesional 

sesuai panduan (Pranasari, 2016).  

Kesalahan pemberian obat diperkirakan 1 dari 10 pasien diseluruh dunia 

(Cirillo & Hughes, 2010). Menurut DepKes RI (2008), Perhimpunan Rumah Sakit 

Seluruh Indonesia (PERSI) menyatakan bahwa kesalahan dalam pemberian obat 

menduduki peringkat pertama (24,8%) dari 10 besar insiden terkait kesehatan yang 

dilaporkan di Indonesia. Tipe kesalahan yang menyebabkan kematian pada pasien 

meliputi 40,9%, salah dosis, 16% salah obat, dan 9,5% salah rute pemberian 

(Pranasari, 2016). Kejadian ini akan terus meningkat apabila tidak adanya 

kesadaran perawat dalam melakukan pemberian obat sesuai dengan prinsip 

pemberian yang berlaku dirumah sakit (Cirillo & Hughes, 2010). Joint Commission 

International (JCI) & World Health Organitation (WHO) melaporkan sebanyak 

70% insiden kesalahan pengobatan dan sampai menimbulkan cacat permanen pada 

pasien (Fatimah, 2016).  
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Katzung dalam Hilmawan (2014), mendefinisikan obat sebagai bahan yang 

dapat menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis tubuh melalui proses kimia 

yang dapat mempengaruhi kesehatan pasien. Berdasarkan hal ini, penting bagi 

perawat untuk memperhatikan prinsip benar obat yang akan diberikan ke pasien 

secara patuh dalam pelaksanaan pemberian obat. Perry, Peterson, & Potter dalam 

Hilmawan (2014) menyatakan pada pemberian obat, seorang perawat perlu 

memperhatikan prinsip lima “benar” yaitu: benar obat, benar dosis, benar pasien, 

benar cara, dan benar waktu. Tetapi sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran 

sekarang mulai ditinggalkan prinsip tersebut dan telah muncul teori baru yang 

dianggap lebih aman dan efektif yang perlu diperhatikan saat memberikan obat 

kepada pasien yaitu prinsip enam “benar”. Menurut Aryani dalam HIlmawan 

(2009), sekarang perawat dalam memberikan obat harus memperhatikan prinsip 

enam “benar” yang sudah menjadi posedur wajib sebelum memberikan obat, yaitu: 

benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara, benar waktu, dan benar 

dokumentasi.   

Siloam Hospitals Labuan Bajo memiliki standar untuk tidak boleh ada 

kesalahan pemberian obat. Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo memiliki SOP yang 

mengharuskan perawat menerapkannya pada saat melakukan tindakan kepada 

pasien, salah satunya yaitu SOP enam benar pemberian obat kepada pasien. Data 

yang didapatkan dari Siloam Hospitals Labuan Bajo tentang kejadian medication 

error tercatat sebanyak 67 kasus terjadi pada tahun 2016, yang dilakukan oleh 

perawat di ruang rawat inap. Sedangkan pada bulan Januari – Mei 2017 sebanyak 

14 kasus medication error yang terjadi. Meskipun terjadi penurunan angka 
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kejadian, namun hal ini tidak sebanding dengan pengalaman yang dirasakan peneliti 

selama 8 bulan peneliti praktik di ruang rawat inap inpatient departemet, peneliti 

mendapatkan masih banyak ketidakpatuhan yang terjadi dalam pemberian obat dan 

beberapa medication error yang tidak dimuat dalam insiden report, yang tentunya 

akan berpengaruh terhadap kualitas mutu kerja dari tenaga kesehatan maupun 

Rumah Sakit. Hal ini didukung dengan observasi awal yang dilakukan peneliti 

selama 3 hari (tanggal 19-21 Juli) di ruang rawat inap IPD 1 Siloam Hospitals 

Labuan Bajo pada waktu dinas pagi, didapat dari 4 perawat yang bertugas, hanya 1 

perawat yang melakukan benar waktu, 2 perawat yang melakukan benar pasien, 3 

perawat yang melakukan benar obat, dan 4 perawat melakukan benar dosis, benar 

cara pemberian dan benar dokumentasi. Sehingga didapat hasil observasi bahwa 

prinsip enam benar pemberian obat tidak dilakukan secara patuh dan menyeluruh 

oleh perawat.  

Kepatuhan perawat dalam pelaksanaan prinsip enam benar pemberian obat 

adalah faktor yang sangat penting dalam praktik keperawatan ditengah banyaknya 

insiden medication error yang terjadi serta ketidakpatuhan dalam prinsip enam 

benar pemberian obat yang dilakukan perawat dalam dunia kerja. Berdasarkan hal 

ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran kepatuhan 

perawat pada pelaksanaan prinsip enam benar pemberian obat di runag rawat inap 

Siloam Hospitals Labuan Bajo. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Menurut Aryani dalam Hilmawan (2009), perawat perlu memperhatikan 

prinsip enam benar pemberian obat yang sudah menjadi posedur wajib sebelum 
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memberikan obat, yaitu: benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara, benar 

waktu, dan benar dokumentasi. Hal ini perlu diperhatikan mengingat dengan 

adanya survey Kemenkes, (2008), kesalahan dalam pemberian obat menduduki 

peringkat pertama (24,8%) dari 10 besar insiden yang dilaporkan menandakan 

presentasi penerapan prinsip 6 benar pemberian obat ternyata masih belum 

seutuhnya dipatuhi dan dijalankan oleh perawat, ditambah dengan observasi awal 

yang dilakukan oleh peneliti, masih ditemukan ketidakpatuhan yang terjadi di 

Siloam Hospitals Labuan Bajo. Oleh sebab itu, peneliti mengambil masalah tentang 

kepatuhan perawat dalam pelaksanaan prinsip 6 benar pemberian obat di ruang 

rawat inap Siloam Hospitals Labuan Bajo. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan peneliti melakukan 

penelitian yaitu: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui gambaran kepatuhan 

perawat dalam pelaksanaan prinsip enam benar pemberian obat di runag 

rawat inap Siloam Hospitals Labuan Bajo. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengidentifikasi data demografi perawat oleh perawat di ruang rawat 

inap Siloam Hospitals Labuan Bajo 

2) Mengidentifikasi pelaksanaan benar pasien oleh perawat di Ruang Rawat 

Inap Siloam Hospitals Labuan Bajo 
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3) Mengidentifikasi pelaksanaan benar obat oleh perawat di Ruang Rawat 

Inap Siloam Hospitals Labuan Bajo  

4) Mengidentifikasi pelaksanaan benar dosis oleh perawat di Ruang Rawat 

Inap Siloam Hospitals Labuan Bajo 

5) Mengidentifikasi pelaksanaan benar perawat di Ruang Rawat Inap Siloam 

Hospitals Labuan Bajo 

6) Mengidentifikasi pelaksanaan benar cara oleh perawat di Ruang Rawat 

Inap Siloam Hospitals Labuan Bajo 

7) Mengidentifikasi pelaksanaan benar dokumentasi oleh perawat di Ruang 

Rawat Inap Siloam Hospitals Labuan Bajo 

I.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran kepatuhan perawat pada pelaksanaan prinsip 6 benar 

pemberian obat di ruang rawat inap Siloam Hospitals Labuan Bajo? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Rumah Sakit: 

Memberikan data tentang gambaran kepatuhan perawat dalam 

pelaksanaan prinsip 6 benar pemberian obat di ruang rawat inap dan 

bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pemberian 

pelayanan keperawatan di Siloam Hospitals Labuan Bajo sehingga 

dapat diketahui mutu dari patient safety. 

1.5.2 Bagi Perawat:  

Mengevaluasi kinerja perawat di ruang rawat inap dan menjadi 

bahan pengembangan terhadap mutu pelayanan selanjutnya.  

1.5.3 Bagi Peneliti Selanjutnya:  
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Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu 

yang lebih spesifik dalam penelitian selanjutnya. 

  




