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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, pernyataan 

masalah,tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, serta manfaat dari penelitian 

yang dilakukan. 

1.1 Latar Belakang  

Kehidupan manusia tidak terlepas dari penyakit yang menyebabkan manusia 

sakit dan tidak bisa melakukan tugas dan tanggungg jawabnya sabagaimana 

mestinya. Oleh sebab itu, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ditemui banyak 

orang yang sakit dan menjalani pengobatan di rumah sakit agar dapat kembali 

melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Masyarakat melakukan pengobatan di 

rumah sakit karena berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 44 

Tahun 2009 tentang rumah sakit, salah satu tugas dan fungsi rumah sakit sesuai 

Pasal 5a, rumah sakit memiliki fungsi sebagai tempat penyelenggaraan 

pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah 

sakit. Sesuai dengan undang – undang tersebut salah satu fungsi rumah sakit 

adalah melakukan pengobatan (medication). Proses pengobatan di rumah sakit 

dilakukan oleh tenaga – tenaga ahli yang saling berkolaborasi. Salah satu tenaga 

ahli yang memiliki peran penting dalam melakukan pemberian obat adalah 

perawat. 

Perawat adalah profesi yang difokuskan pada perawatan individu, keluarga, 

dan masyarakat sehingga mereka dapat mencapai, mempertahankan, atau 

memulihkan kesehatan yang optimal dan kualitas hidup dari lahir sampai mati. 
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Menurut Bagolz (dalam Rahayu,2013). Dapat disimpulkan,  perawat merupakan 

tenaga profesional yang bertugas memberi asuhan keperawatan  yang berkualitas 

kepada pasien, selain memberikan asuhan keperawatan perawat juga memiliki 

tugas dalam pemberian obat kepada pasien seuai dengan resep dokter.  

Menurut  Potter & Perry (2009) peran perawat adalah melakukan 

pengkajian terhadap kebutuhan pengobatan klien, melakukan pengkajian terhadap 

kemampuan klien terhadap pengobatan, membantu memutuskan kapan klien 

menerima pengobatan sesuai dengan waktunya, menerima obat yang tepat dan 

memonitor efek samping terhadap pengobatan. Selain itu menurut Suhaemini 

(2004) perawat bertanggung jawab untuk mengkaji kebutuhan klien dalam 

memberikan obat sehingga pemberian tersebut aman dan benar dan mengevaluasi 

respon klien terhadap efek obat tersebut. Berdasarkan tugas dan tanggung jawab 

seorang perawat di atas maka pemberian obat yang dilakukan harus sesuai dengan 

Standart Oprational Procedure (SOP) yang berlaku di rumah sakit. perawat 

melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai SOP, hal inilah yang disebut 

sebagai kepatuhan seorang perawat. Kepatuhan perawat adalah perilaku perawat 

sebagai seorang yang profesional 

Standar kepatuhan perawat dalam melakukan SOP pemberian obat adalah 

melakukan enam benar langkah dalam pemberian  obat. Enam langkah benar 

tersebut meliputi benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute, benar waktu 

pemberian, dan benar dalam melakukan dokumentasi. Dalam melakukan langkah 

enam benar pemberian obat sesuai SOP perawat harus melakukan doble check. 

Pelaksanaan Doble check dilakukan dengan perawat lain sebelum obat diberikan 
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ke pasien. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses 

pemberian obat (medication error). 

Menurut Agyemang dan While, (2010). Ada dua tipe medication error yang 

pertama kesalahan pada penyiapan obat yang terdiri dari salah dosis, salah 

obat/cairan, salah pasien, salah waktu, salah formulir obat, salah larutan dan 

wadah obat yang tidak diberi label.  

Kedua adalah kesalahan administrasi obat. Medication error pada tipe 

pertama akan menimbulkan dampak yang beragam dari alergi ringan bahkan 

dapat mengakibatkan kematian. Sedangkan medication error yang terjadi adalah 

tipe kedua hal ini tidak terlalu memberikan dampak yang besar kepada pasien 

akan tetapi jika medication error yang terjadi adalah tipe kedua dapat 

mengakibatkan kerugian baik kepada pasien ataupun rumah sakit. Oleh sebab itu, 

seorang perawat harus melakukan double check dalam pencegahan medication 

error untuk menghindari hal–halyang tidak diinginkan. 

Sebagai seorang perawat semestinya mereka tidak menginginkan 

medication error terjadi. Dapat kita lihat kenyataan yang terjadi di lapangan 

masih sering terjadi medication error di rumah sakit. Di Indonesia medication 

error relatif masih sering terjadi di institusi pelayanan kesehatan namun belum 

ada data yang akurat meskipun umumnya jarang yang menyebabkan cedera pada 

pasien. Pada pasien rawat inap di rumah sakit dilaporkan sekitar 3 – 6,9% 

kejadian medication error. 0,03 – 16,9% terjadi akibat pembuatan resep yang 

tidak sesuai dan 11% berhubungan dengan kesalahan dalam dosis obat dan 

pemberian obat yang salah kepada pasien (Dwiprahasto, 2006). Berdasarkan hasil 
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observasi yang dilakukan Perwitasari (2010) di instalasi rawat jalan salah satu 

rumah sakit di Yogyakarta terdapat 229 resep ditemukan 226 resep dengan 

medication error. Dari 226 medication errors 99,12% adalah prescribing errors, 

3,02% merupakan pharmaceutikal errors dan 3,66% adalah proses dispensing. 

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa angka kejadian medication errors masih 

sering terjadi di rumah sakit di Indonesia. 

Berdasarkan data – data yang di temukan di Rumah Sakit Umum Siloam 

pada tahun 2016 terdapat 65 kejadian medication erroe yang terbagi atas  12,7% 

kejadian salah menulis resep obat, 2,8% salah pasien, 28,1% salah waktu 

pemberian, 1,4% salah rute pemberian, 12,7% salah dosis, 7,0% salah obat, 9,9% 

obat tidak diberikan, 1,4% salah dokumentasi, dan 15,5% kesalahan yang 

dilakukan oleh farmacy. Dapat kita lihat menurut data di atas angka kejadian 

medication error yang terjadi dikarnakan perawat tidak melakukan SOP dengan 

benar yaitu enam langkah benar dalam pemberian obat mencapai angka 63,3%.  

Hal ini tentunya dapat mengakibatkan dampak buruk kepada pasien, 

perawat, dan rumah sakit itu sendiri. Oleh sebab itu berdasarkan semua uraian di 

atas terlihat jelas perawat dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya 

medication error di rumah sakit. Untuk itulah perlu dilakukan penelitian 

mengenai Tingkat Kepatuhan Perawat Melakukan Double Check Dalam 

Pencegahan Medication Error Di Ruang Inap Paviliun Rumah Sakit Umum 

Siloam Lippo Karawaci. 

1.2 Rumusan masalah 
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Sehubugan dengan peran perawat dalam pemberian pelayanan kesehatan 

secara holististik, sudah semestinya perawat memberikan asuhan keperawatan 

yang berkualitas, selain memberikan asuhan keperawatan perawat juga dituntut 

mampu melakukan berbagai tindakan kolaborasi yang salah satunya ialah 

memberikan obat kepada pasien.   

Hal penting yang penting yang harus dilakukan seorang perawat sebelum 

memberikan obat kepada pasien, hal itu ialah double check yang dilakukan oleh 

dua orang perawat untuk memastikan obat yang diberikan kepada pasien benar – 

benar telah sesuai. Kesesuaian obat yang diberikan kepada pasien sangat penting 

obat yang sesuai akan memberikan efek terapi yang diinginkan dan bila terjadi 

kesalahan pemberian obat yang tidak sesuai dapat mengakibatkan efek yang 

beragam dari alergi ringan bahkan bisa mengakibatkan kematian.  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan 

perawat melakukan double check dalam pencegahan medication error di 

ruang inap lantai 6 Paviliun Rumah Sakit Umum Siloam Lippo Karawaci. 
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 1.3.2 Tujuan Khusus 

   Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi data demografi perawat di ruang rawat lanti 6 

Paviliun Rumah Sakit Umum Siloam Lippo Karawaci. 

2. Mengidentifikasi tingkat kepatuhan dalam melakukan double 

check perawat di ruang rawat lanti 6 Paviliun Rumah Sakit 

Umum Siloam Lippo Karawaci. 

1.4 Pertanyaan penelitian 

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dipaparkan maka 

pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat kepatuhan 

perawat melakukan double check? ”. 

1.5 Manfaat penelitian 

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah:  

1.5.1 Manfaat untuk penulis 

1) Memberikan informasi mengenai tingkat kepatuhan perawat 

melakukan double check dalam pencegahan medication error di 

ruang inap lantai 6 Paviliun Rumah Sakit Umum Siloam Lippo 

Karawaci. 

2) Melatih peneliti dalam bidang penelitian serta menguji kepekaan 

analisis dalam penulisan karya ilmiah. 
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1.5.2 Manfaat untuk Institusi Pendidikan 

1) Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada dosen 

dan mahasiswa. 

2) Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 

3) Penelitian ini berguna bagi rumah sakit untuk meningkatkan 

kepatuhan melakukan double check dalam pencegahan medication 

error di dunia keperawatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




