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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemberian obat secara aman merupakan perhatian utama ketika 

melaksanakan pemberian obat kepada pasien. Sebagai petugas yang terlibat 

langsung dalam pemberian obat, harus mengetahui hal - hal yang berhubungan 

dengan peraturan dan prosedur dalam pemberian obat karena hampir semua 

kejadian error dalam pemberian obat terkait dengan peraturan dan prosedur. 

Petugas harus mengetahui informasi tentang setiap obat sebelum diberikan 

kepada pasien untuk mencegah terjadinya kesalahan. Melaksanakan pemberian 

obat secara benar dan sesuai instruksi dokter, mendokumentasikan dengan 

benar dan memonitor efek dari obat merupakan tanggung jawab dari semua 

petugas yang terlibat dalam pemberian obat. Jika obat tidak diberikan seperti 

yang seharusnya maka kejadian medication errors dapat terjadi. Kejadian 

medication errors yang memberi efek serius ataupun tidak harus dilaporkan 

(World Health Organization [WHO], 2012). 

Institute of Medicine (IOM) di dalam penelitian Tajuddin, Sudirman, & 

Maidin (2012) melaporkan bahwa sekitar 44.000 - 98.000 orang meninggal 

karena medical error dan medication error merupakan jenis medical error 

yang banyak terjadi. Sekitar 7.000 orang per tahun di Amerika meninggal 

karena medication error. 5,6% dari laporan IOM tersebut disadari bahwa 

kejadian tidak diharapkan dari penggunaan obat bukan hanya disebabkan oleh 
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sifat farmakologi dari obat tersebut, melainkan melibatkan semua proses dalam 

penggunaan obat. Hasil dari berbagai studi membuktikan bahwa medication 

error terjadi di berbagai tahap penggunaan obat, dari proses penggunaan obat 

mulai dari peresepan (1,5% - 15%), dispensing oleh farmasi (2,1% - 11%), 

pemberian obat kepada pasien (5%-19%), dan ketika pasien menggunakan obat 

(Tajuddin, Sudirman, & Maidin, 2012). 

Berdasarkan Laporan Peta Nasional Insiden Keselamatan Pasien 

(kongres PERSI, 2007) kesalahan dalam pemberian obat menduduki peringkat 

pertama (24.8%) dari 10 besar insiden yang dilaporkan. Tajuddin, Sudirman, 

& Maidin, 2012 dalam penelitian mengenai faktor penyebab medication error 

di instalasi gawat darurat ditemukan bahwa salah satu penyebab insiden 

medication error terjadi pada tahap pemberian obat pada pasien dimana terjadi 

ikesalahan dalam waktu pemberian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 

adanya keterlambatan pemberian obat yang disebabkan oleh karakter individu 

perawat, kesibukan kerja, sikap pasien atau keluarga pasien yang tidak 

kooperatif, dan kelalaian petugas (Tajuddin et al., 2012). Selain itu (Bayang, 

Pasinringi & Sangkala, 2012) dalam penelitian kualitatif di RSUD Anwar 

Makkatutu kabupaten Bantaeng menemukan bahwa faktor penyebab 

lambatnya obat diberikan kepada pasien karena adanya kekosongan obat, 

kesibukan kerja akibat jumlah pasien berlebih, dan jumlah perawat yang 

terbatas. 

Data insiden medication errors di Siloam Hospitals Manado pada bulan 

Juli sampai Desember 2016 tercatat sebanyak 1631 insiden dengan dua jenis 
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insiden tertinggi yaitu obat tidak diberikan (88%) dan keliru waktu pemberian 

(9%). Pada bulan Januari sampai Mei 2017 tercatat sebanyak 1017 kejadian 

ketidaksesuaian pengobatan dan salah waktu pemberian (wrong time error) 

masih tercatat sebanyak 43 kasus. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian untuk mengetahui persepsi perawat mengenai penerapan benar 

waktu dalam pemberian obat di ruang rawat inap 5.3 dan 5.4 Siloam Hospitals 

Manado.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat masalah keterlambatan 

pemberian obat yang terus berulang di Siloam Hospitals Manado, data insiden 

medication errors di Siloam Hospitals Manado menunjukan bahwa pada bulan 

Juli sampai Desember 2016 tercatat sebanyak 1631 insiden dengan dua jenis 

insiden tertinggi yaitu obat tidak diberikan (88%) dan keliru waktu pemberian 

(9%). Peran perawat dalam pemberian obat adalah memperhatikan ketersedian 

obat dan waktu pemberian obat oral atau injeksi yang benar kepada pasien dan 

memastikan pasien terlayani dalam pemberian obat sesuai resep dan waktu 

yang di tentukan oleh dokter penanggung jawab. Namun pada bulan Januari 

sampai Mei 2017 tercatat sebanyak 1017 kejadian ketidaksesuaian pengobatan 

dan salah waktu pemberian (wrong time error) masih tercatat sebanyak 43 

kasus. Dari data tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai persepsi 

perawat mengenai penerapan benar waktu dalam pemberian obat di ruang 

rawat inap 5.3 dan 5.4 Siloam Hospital Manado. 
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1.3  Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

 Untuk mengetahui bagaimana persepsi perawat mengenai 

penerapan benar waktu dalam pemberian obat di ruang rawat inap 5.3 

dan 5.4 Siloam Hospitals  Manado. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Untuk mengidentifikasi karakteristik responden di ruang rawat inap 

5.3 dan 5.4 Siloam Hospital Manado yang mencakup usia, jenis 

kelamin, pendidikan terakhir keperawatan, lama bekerja di rumah 

sakit siloam Manado, unit kerja/ruangan saat ini, lama bekerja di 

ruangan, 

2. Untuk mengidentifikasi persepsi perawat mengenai penyebab 

keterlambatan pemberian obat yang berkaitan dengan prosedur, 

lingkungan kerja, petugas kesehatan, dan pihak pasien. 

1.4  Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana persepsi perawat mengenai penerapan benar waktu  dalam 

pemberian obat di ruang rawat inap 5.3 dan 5.4 Siloam Hosiptals Manado? 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Perawat 

Untuk menambah informasi dan pengetahuan perawat mengenai 

bagaimana presepsi setiap perawat dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi keterlambatan pemberian obat kepada pasien dan dapat 
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mencari intervensi yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya 

keterlambatan pemberian obat. 

1.5.2  Bagi Peneliti 

Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada peneliti mengenai 

apa yang menjadi presepsi perawat dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi keterlambatan pemberian obat.  

1.5.3  Bagi Rumah Sakit 

Untuk membantu mengetahui faktor - faktor apa saja yang 

mempengaruhi keterlambatan pemberian obat di rumah sakit sehingga 

dapat melakukan intervensi yang lebih efektif untuk mencegah 

keterlambatan pemberian obat dan meningkatkan layanan di rumah sakit. 

1.5.4  Bagi Peneliti Lainnya 

Dapat di gunakan sebagai bahan atau referensi tambahan yang 

berkualitas secara teori dan metodologi dasar untuk melanjutkan 

penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor keterlambatan pemberian 

obat di setiap rumah sakit.




