
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan pasien adalah bahaya yang dapat dicegah kepada pasien 

selama proses perawatan kesehatan. Disiplin keselamatan pasien adalah 

upaya terkoordinasi untuk mencegah bahaya, yang disebabkan oleh proses 

perawatan kesehatan itu sendiri, dari yang  terjadi pada pasien (WHO, 2012).  

Keselamatan pasien khususnya di ruang operasi telah menjadi bahan topik 

perbincangan dalam pelayanan kesehatan (Stempniak, 2012). Data World 

Health Organization (WHO) tahun 2009 menunjukkan perawatan bedah telah 

menjadi komponen penting pada perawatan kesehatan di seluruh dunia. 

Diperkirakan setiap tahun ada 230 juta operasi utama dilakukan di seluruh 

dunia. Di Indonesia, tempat peneliti melakukan penelitian yaitu Rumah Sakit 

(RS) Siloam Sriwijaya Palembang telah dilakukan operasi sebanyak 2.082 

pasien pada tahun 2016, dan 977 pasien dari bulan Januari sampai Juni pada 

tahun 2017 dengan jenis operasi besar, sedang, kecil, dan khusus telah 

dilakukan. 

Untuk meningkatkan keselamatan pasien yang menjalani prosedur operasi 

di seluruh dunia maka WHO meluncurkan Surgical Safety Checklist (SSC). 

SSC sebagai alat untuk meningkatkan kualitas dan keamanan berisi 19 item 

yang harus dilakukan serta memiliki tiga fase yaitu sign in, time out, dan sign 

out dimana ketiga fase atau tahapan tersebut merupakan suatu kesatuan yang 
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tidak bisa dipisahkan (WHO, 2009). Pada tempat peneliti melakukan 

penelitian yaitu RS Siloam Sriwijaya Palembang, SSC telah diterapkan sejak 

awal rumah sakit berdiri yaitu pada tanggal 28 Oktober 2012. . 

Untuk menunjang keselamatan pasien dengan penggunaan SSC,  

pemberlakuan verifikasi sign in dan time out serta sign out telah diterapkan 

sejak awal rumah sakit berdiri. Bahkan telah pula menjadi SOP yang harus di 

jalankan oleh tim bedah di bagian OT rumah sakit namun belum pernah 

dilakukan audit mengenai pelaksanaan ketiga fase pada SSC walaupun SSC 

telah diterapkan sejak awal rumah sakit berdiri.. Setiap bulannya RS Siloam 

Sriwijaya melakukan audit untuk melihat persentase pelaksanaan 

International Patient Safety Goals (IPSG). Namun kriteria dari audit IPSG ke 

empat berfokus pada site marking dan time out saja. Sehingga peneliti 

kemudian melakukan studi penelitian. 

Dari studi penelitian yang dilakukan peneliti pada proses pembedahan di 

Operating Theatre (OT) RS Siloam Sriwijaya pada tanggal 21 July 2017, 13 

dan 15 Agustus 2017 pada tujuh operasi, peneliti menemukan sebanyak tujuh 

pasien dilakukan konfirmasi secara lisan, ditemukan site marking tidak 

dilakukan di ruang rawat inap namun dilakukan di ruang operasi pada salah 

satu prosedur yang menggunakan site marking yaitu Open Reduction Internal 

Fixation (ORIF) fibula, kemudian  tiga pasien tidak ditanyakan lagi ada alergi 

atau tidak pada fase sign in, sebanyak tujuh pasien tidak diberikan pulse 

oksimetri pada fase sign in (ruang persiapan), dan sebanyak lima pasien tidak 

ditanyakan jenis dan sisi prosedur, selain dari pada itu pada tujuh operasi 
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tidak ditanyakan risiko gangguan jalan napas, sebanyak dua prosedur yaitu 

sectio caesaria dilakukan pengecekan risiko kehilangan darah lebih dari 500 

ml, dan sebanyak satu pasien dengan prosedur ORIF femoralis sinistra 

dilakukan pengecekan implant. Dari beberapa penelitan seperti penelitian dari 

Hasri (2012) menemukan tidak adanya pemberian site marking pada fase sign 

in dan penelitian Triwahyudi (2016) menemukan tidak diberikannya pulse 

oksimetri pada fase sign in menunjukkan bahwa fase sign in masih belum 

dilakukan 100%. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Haynes (2009) 

menunjukkan bahwa implementasi dari safety checklist itu menyebabkan 

terjadi pengurangan secara signifikan dalam kasus kematian dan komplikasi 

pasien yang menjalani operasi noncardiac diberbagai kelompok di rumah 

sakit. Meskipun efek intervensi lebih kuat di beberapa item dari pada yang 

lain, tidak ada satu item yang bertanggung jawab untuk efek keseluruhan. 

Dengan tidak dilakukannya salah satu item pada salah satu fase seperti pada 

fase sign in dapat berdampak pada operasi yang dilakukan dan dapat 

menimbulkan terjadinya terjadi salah pasien, salah prosedur, atau salah sisi 

prosedur. Dari fenomena ini, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk 

menggambarkan surgical safety fase sign in pada pasien yang menjalani 

operasi pembedahan di operating theatre Rumah Sakit Siloam Sriwijaya 

Palembang. 
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1.2 Pernyataan Masalah 

Peneliti mengangkat pertanyaan masalah yaitu “Bagaimanakah gambaran 

surgical safety fase sign in pada pasien yang menjalani operasi pembedahan 

di operating theatre Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian penelitian ini adalah  menggambarkan surgical 

safety fase sign in pada pasien yang menjalani operasi pembedahan di 

operating theatre Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran surgical safety 

fase sign in pada pasien yang menjalani operasi pembedahan di operating 

theatre Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang? 

1.5 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

atau masukan bagi perkembangan surgical safety dalam prosedur 

pembedahan di rumah sakit dan dapat menjadi bahan penelitian mengenai 

surgical safety berikutnya. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai media untuk menyampaikan saran maupun masukan bagi pihak 

rumah sakit setelah data didapatkan. 

 




