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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang kajian literatur, 

rumusan masalah, tujuan kajian literatur, pertanyaan kajian literatur, serta manfaat 

dari kajian literatur, yang dilakukan.  

1.1 Latar Belakang   

Pembedahan adalah suatu tindakan invasif yang dilakukan oleh dokter 

dan perawat serta tenaga kesehatan yang sudah melewati jenjang pendidikan. 

Menurut Hasri (2012), tindakan pembedahan merupakan salah satu tindakan 

medis yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kecatatan dan 

komplikasi. Menurut data WHO bahwa selama lebih dari satu abad perawatan 

bedah telah menjadi komponen penting dari perawatan kesehatan di seluruh 

dunia. Penelitian yang dilakukan di 56 negara dari 192 negara anggota WHO 

tahun 2008 diperkirakan 234,2 juta prosedur pembedahan dilakukan setiap 

tahunnya dan berpotensi terjadinya komplikasi dan kematikan (Howard, 2008) 

sedangkan di Indonesia sebanyak 1,2 juta prosedur pembedahan dilakukan 

setiap tahunnya (Sartika, 2013). Data WHO pada tahun 2009 menunjukkan 

sebesar 3-16% komplikasi utama pembedahan adalah kecacatan dan rawat 

inap yang berkepanjangan yang terjadi pada pasien bedah di negara-negara 

berkembang. 

Pada tahun 2007 WHO melakukan upaya untuk mencegah semakin 

meningkatnya kejadian komplikasi dan kematian pada pembedahan, salah 
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satunya dengan pembuatan surgical safety checklist atau mengidentifikasi tiga 

fase operasi,yaitu sebelum induksi anastesi (sign in), sebelum pisau bedah 

menyentuh kulit (time out), dan sebelum pasien meninggalkan ruang operasi 

(sign out). Komplikasi dan kematian dapat dicegah dengan dilakukannya 

surgical safety checklist. Surgical safety checklist adalah sebuah daftar periksa 

untuk memberikan pembedahan yang aman dan berkualitas pada pasien. Telah 

dilakukan uji coba penggunaan surgical safety checklist di delapan rumah 

sakit di dunia, hasil dari penelitian di delapan rumah sakit tersebut 

menunjukkan adanya penurunan komplikasi dan kematian akibat pembedahan. 

Dari total 1750 pasien yang harus dilakukan operasi dalam 24 jam 

(emergency) dibagi menjadi dua, yaitu 842 pasien belum adanya pengenalan 

surgical safety checklist dan 908 pasien telah adanya pengenalan surgical 

safety checklist. Sebelum adanya pengenalan dan penerapan surgical safety 

checklist angka komplikasi pada pembedahan mencapai 18,47% dan setelah 

adanya pengenalan dan penerapan surgical safety checklist angka komplikasi 

pada pembedahan turun menjadi 11,7% (Weiser, et al.2010). Data kematian 

akibat pembedahan sebelum adanya pengenalan dan penerapan surgical safety 

checklist 3,7%, setelah adanya pengenalan dan penerapan surgical safety 

checklist kematian akibat pembedahan turun menjadi 1,4% (Weiser, et al. 

2010). Menurut Howard (2011), secara keseluruhan komplikasi pembedahan 

turun dari 11% menjadi 7% sedangkan angka kematian dari 1,5% turun 

menjadi 0,7%.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Menurut data dari WHO masih banyaknya angka kejadian komplikasi dan 

kematian pada saat pembedahan, sedangkan angka tindakan pembedahan yang 

semakin hari semakin meningkat berdasarkan fakta di atas maka, yang 

menjadi rumusan masalah penulis adalah apakah surgical safety checklist 

efektif digunakan di ruang operasi?  

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum:  

Mengetahui keefektifan surgical safety checklist terhadap pencegahan 

komplikasi dan kematian pada pembedahan.  

1.3.2 Tujuan Khusus:  

1. Mengidentifikasi keefektifan surgical safety checklist terhadap 

pencegahan komplikasi dan kematian pada pembedahan di ruang operasi.  

2. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan surgical safety checklist 

dalam pencegahan komplikasi dan kematian pada pembedahan di ruang 

operasi.  

1.4 Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan pertanyaan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

pertanyaan penelitian ini adalah apakah penggunaan surgical safety checklist 

efektif digunakan dalam pencegahan kompikasi dan kematian pada 

pembedahan di ruang operasi?   
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1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Hasil kajian literature ini diharapkan dpat menambah wawasan 

dalam hal pemakaian surgical safety checklist pembaca mengenai 

keefektivitas surgical safety checklist dalam pencegahan komplikasi dan 

kematian pada pembedahan.  

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Perawat dan Mahasiswa Keperawatan 

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam proses 

pembelajaran, maupun praktik lapangan mengenai keefektifan penggunaan 

surgical safety checklist dalam pencegahan komplikasi dan pembedahan.  

2. Bagi Fakultas Ilmu Keperawatan 

Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk 

bahan belajar mengajar di akademik merujuk pada pengembangan 

keterampilan perawatan bedah di ruang operasi.  

3. Bagi Institusi Rumah Sakit  

Diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dipakai sebagai 

dasar implementasi surgical safety checklist dalam pencegahan komplikasi 

dan kematian pada pembedahan.  
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1.5.3 Manfaat untuk peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk 

menjadi data dasar atau pendukung dalam penelitian selanjutnya dan 

penting untuk studi lebih lanjut meneliti sejauh mana komplikasi dan 

kematian pada pembedahan.  

 




