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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Dalam mendeteksi perburukan kondisi fisiologis pasien, perawat 

perlu mengkaji tanda-tanda vital dan respon klinis dengan tepat. Salah satu 

sistem yang digunakan untuk mendeteksi dini perburukan kondisi pasien 

ialah Early Warning Score (EWS). Dalam mengukur EWS, parameter 

fisiologis yang digunakan adalah tingkat kesadaran, tekanan darah sistol, 

denyut nadi, saturasi oksigen, frekuensi pernafasan, suhu, dan oksigen 

tambahan (Royal College of Physicians-National Health Services, 2012).  

Higgis (2008) dikutip dalam National Patient Safety Agency’s 

(NPSA) terdapat 64 kasus kematian dikarenakan perawat kurang 

mengenali  perburukan kondisi fisiologis, dan terdapat 14 kasus kematian 

terjadi karena perawat tidak melakukan observasi pada perubahan pasien 

sebelum terjadi kematian, 30 kematian dikarenakan  perawat hanya 

mencatat tanda-tanda vital saja, namun perawat tidak mengenali 

perburukan kondisi pasien dan tidak melakukan tindakan apapun. 

Dalam melihat perburukan kondisi pasien, dibutuhkan perawat 

yang memilki pengetahuan dalam menganalisa kondisi pasien. Menurut 

International Council of Nursing (ICN) dikutip dalam Nursalam (2002) 

perawat perlu memiliki pengetahuan sebagai syarat untuk dapat 

melakukan tindakan keperawatan secara aman. Perawat juga dapat 

berkompetensi memberikan pelayanan profesional kepada pasien.  
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Salah satu sistem yang digunakan dalam membantu perawat 

menganalisa perburukan kondisi pasien adalah EWS. EWS sebagai salah 

satu cara pencegahan, yang sudah dilakukan sekitar 1.500 rumah sakit 

diseluruh Amerika Serikat. Manfaat dari EWS ini mampu menurunkan 

tingkat serangan jantung, tingkat kematian, dan lama perawatan di Intensif 

Care Unit (ICU) dan mampu menghadapi situasi yang tidak terduga 

(Institute for Health Improvement, 2013). Di rumah sakit  Inggris pada 

tahun 2009 EWS juga merupakan hal yang sangat penting dilakukan 

karena masih terdapat kematian yang terjadi sebanyak 228.065 pada orang 

dewasa (Royal College of Physicians-National Health Services, 2012).   

Rumah Sakit Siloam Hospitals Lippo Cikarang (SHLC) 

berdasarkan data dokumentasi kematian pasien di SHLC pada  bulan 

Januari – Juli tahun 2016 sebanyak 37 orang, kemudian pada bulan Januari 

– Juli tahun 2017 sebanyak 25 orang (Medical Record SHLC, 2017). 

Selain itu kejadian code blue, di SHLC pada bulan Juni - Desember 2016 

terdapat 8 kejadian Code Blue dan pada bulan Januari - Mei 2017 jumlah 

Code Blue terdapat 11 kejadian (Keperawatan SHLC, 2017). 

Salah satu penelitian dari Liswati (2015) mengenai gambaran 

tingkat pengetahuan perawat tentang EWS di Rumah Sakit Cinta Kasih 

Tzu Chi dengan total responden sekitar 58 perawat mendapatkan hasil, 

berpengetahuan baik sebanyak 23 perawat (39,7%) dan berpengetahuan 

cukup sebanyak 35 perawat (60,3%). 
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Di SHLC telah melakukan training EWS pada bulan Desember 

2016  kepada seluruh perawat yang bekerja di SHLC sebanyak 143 orang 

dan mencapai 100%. EWS mulai dapat diterapkan di SHLC pada bulan 

Januari 2017. Berdasarkan data audit EWS dapat diuraikan, 

pendokumentasian skoring  EWS dilakukan pada waktu awal pasien 

masuk dan tercatat dalam rekam medis sebanyak 55,7%, pada re-asesment 

skoring EWS pada waktu yang ditentukan dan tercatat dalam rekam medis 

sebanyak 60,84%, skoring EWS dilakukan dengan benar sebanyak 

74,86%, diperoleh total audit dokumentasi yang dilakukan perawat sekitar 

63,8%. Selain hasil audit dokumentasi ada juga audit berdasarkan 

kuisioner. Adapun hasilnya yang telah dilakukan pada perawat yang 

bekerja diruang rawat inap pada tanggal 27 Januari 2017 sebanyak 54% 

dan tanggal 28 April 2017 sebanyak 61%, maka total hasil perolehan audit 

kuisioner dan wawancara pada uraian tersebut adalah 57,5% perawat yang 

dapat menjawab kuisioner dan wawancara secara benar (Keperawatan 

SHLC, 2017). Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan Perawat di Unit 

Rawat Inap Orchid dan Chrysanthemum Siloam Hospitals Lippo Cikarang 

(SHLC). 
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1.2 Pernyataan Masalah  

Penelitian yang dilakukan oleh Higgis (2008) yang dikutip dalam 

National Patient Safety Agency’s (NPSA) ditemukan 64 kasus kematian 

dikarenakan perawat kurang mengenali perburukan kondisi fisiologis. 

Melihat perburukan kondisi pasien, dibutuhkan perawat yang memiliki 

pengetahuan dalam menganalisa kondisi pasien. Untuk mengetahui adanya 

perburukan pada pasien cara yang mudah diterapkan dalam 

pendokumentasian yaitu dengan sistem EWS.  

EWS merupakan sistem deteksi dini dalam melihat perburukan 

kondisi fisiologis pasien dewasa. SHLC pada tahun 2016 telah melakukan 

training EWS kepada seluruh perawat, namun berdasarkan hasil data audit 

Januari sampai Juli 2017 untuk dokumentasi, kuisioner dan wawacara 

EWS, perawat belum melakukan EWS dengan konsisten dan masih belum 

mencapai target yang diharapkan oleh rumah sakit. Dengan demikian 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Gambaran Tingkat 

Pengetahuan Perawat Di Unit Rawat Inap Orchid dan Chrysanthemum 

Siloam Hospitals Lippo Cikarang (SHLC).  

1.3 Pernyataan Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

tingkat pengetahuan perawat mengenai EWS di SHLC. 

1.4 Pertanyaan penelitian  

Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan perawat mengenai EWS 

di SHLC? 
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1.5 Definisi konseptual dan operasional  

Tabel 1.1 Definisi  Konseptual dan Oprasional 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

1.6.1 Manfaat Bagi Rumah Sakit 

Sebagai informasi gambaran tingkat pengetahuan perawat 

tentang EWS ini dapat  menjadi suatu evaluasi dalam menerapkan 

kebijakan yang ada di rumah sakit untuk mencapai mutu pelayanan 

yang terbaik dalam mencegah perburukan pada kondisi pasien 

dengan mengetahui tingkat pengetahuan perawat mengenai EWS.  

1.6.2 Manfaat Bagi Fakultas Keperawatan 

Menjadi suatu referensi bagi yang akan mengembangkan 

kembali penelitian ini dan guna mendidik pengetahuan calon 

perawat dalam memahami pentingnya EWS untuk menentukan 

kondisi pada pasien secara dini. 

Variabel  

Konseptual 

Definisi  

Konseptual 

Definisi  

Oprasional 

Hasil 

Ukur 

Skala  

Ukur 

 

 

 

 

 
Tingkat 

Pengetahuan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan adalah 

suatu kebutuhan 

penting yang dapat 

membentuk pola 

pikir dan tindakan 

seseorang, yang 

terdiri dari enam 

tahapan  

tahu,memahami, 

aplikasi,analisis, 

sintasis dan 

evaluasi 

(Notoatmodjo, 

2007)  

Perawat dalam 

mengambil 

keputusan atau  

melakukan 

tindakan, 

berdasarkan 

tingkat 

pengetahuan 

yang dimilki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Menurut (Arikunto, 2010) 

pengukuran tingkat 

pengetahuan dapat 

dikategorikan menjadi 

tiga yaitu: 

1. Pengetahuan 

baik 76%  – 

100% 

2. Pengetahuan 

cukup 56 % - 75 

%  

3. Pengetahuan 

kurang  < 56 % . 

 

Ordinal  
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1.6.3  Manfaat Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengalaman bagi penulis dalam meneliti secara langsung di 

lapangan. 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

  




