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BAB I 

 PENDAHULUAN 

Pada BAB I ini akan dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pertanyaan penelitian, serta manfaat penelitian. 

1.1. Latar Belakang 

UU no 44 tahun 2009 tentang rumah sakit mengamanatkan bahwa 

rumah sakit harus mampu memberikan perlindungan terhadap keselamatan 

pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, serta sumber daya manusia yang 

ada. Paradigma baru dalam sistem akreditasi KARS versi 2012, mengarahkan 

seluruh kegiatan pelayanan rumah sakit mampu memberikan pelayanan yang 

memenuhi standar kualitas serta jaminan rasa aman dan perlindungan terhadap 

dampak pelayanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan hak-hak 

masyarakat akan pelayanan yang berkualitas serta aman. 

 Mutu pelayanan yang kurang baik berisiko meningkatkan kesalahan-

kesalahan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sehingga mengakibatkan 

pemborosan waktu dan sumber daya (Kusumapraja, 2007). Untuk lancarnya 

kegiatan keselamatan pasien dengan baik maka diperlukan faktor pendukung 

dari pihak manajemen untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan 

(diklat), pengadaan fasilitas pendukung program yang diselenggarakan, 

monitoring, evaluasi (laporan dan rapat rutin), juga insentif/tunjangan (reward) 

untuk perawat yang taat dalam melaksanakan tindakan sesuai prosedur 

(Stephani, Dewanto, & Widijati, 2015). 
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Kuntarti (2004) menyampaikan faktor internal yang mempengaruhi 

seperti karakteristik perawat termasuk diantaranya tingkat pendidikan dan lama 

bekerja serta pengetahuan dan faktor eksternal seperti ketersediaan peralatan, 

adanya prosedur tetap diruangan dan pengawasan dari ketua tim atau kepala 

ruang. Pemberian obat oleh perawat dengan memperhatikan prinsip benar ini 

akan mempengaruhi keberhasilan pengobatan dan kesembuhan penyakit pasien. 

Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan suatu 

faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain fasilitas, 

dukungan dari pihak lain dan kebijakan yang telah berlaku di instansi. Secara 

teori memang perubahan perilaku atau mengadopsi perilaku baru itu mengikuti 

beberapa tahapan, yaitu melalui proses perubahan : pengetahuan (knowledge), 

sikap (attitude), praktik (practice). Beberapa penelitian telah membuktikan hal 

itu, namun penelitian lainnya juga membuktikan bahwa proses tersebut tidak 

selalu seperti teori diatas, bahkan di dalam praktik sehari-hari terjadi 

sebaliknya. Artinya seseorang telah berperilaku baik, meskipun pengetahuan 

dan sikapnya masih kurang baik (Wahyuni, 2015).  

Hal yang direkomendasikan yaitu membuat daftar yang paling lengkap 

dan akurat terhadap seluruh medikasi yang sering diterima pasien (home 

medication list) sebagai perbandingan dengan daftar saat admisi, penyerahan 

dan atau perintah pemulangan ketika menuliskan perintah medikasi dan 

mengkomunikasikan daftar tersebut kepada petugas layanan yang berikut 

dimana pasien akan ditransfer atau dilepaskan (Cahyono, 2008). 
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Faktor penghambat perawat dalam melaksanakan pemberian obat di 

ruang rawat inap yaitu  berupa sumber daya manusia pertumbuhan keahlian dan 

keterampilan perawat (Stephani, Dewanto, & Widijati, 2015). Kesalahan 

pengobatan (medication errors) adalah semua kejadian yang dapat 

menyebabkan pengobatan tidak sesuai dimana prosedur pengobatan tersebut 

masih berada di bawah kontrol praktisi kesehatan (Fowler, 2009). Bayazidi, et 

al. (2012)  mengatakan kesalahan tenaga kesehatan didalam memberikan obat 

adalah melakukan hal yang benar dengan cara yang salah.  

Melalui observasi yang peneliti lakukan di ruang rawat inap Decapolis 

pada bulan Januari-April (empat bulan) tahun 2017, di ruang rawat inap 

zarepath dan capernaum pada bulan Juni (satu bulan) SHMK peneliti  bertanya 

terhadap perawat yang berdinas di ruang rawat inap mengenai faktor pendukung 

perawat dalam melaksanakan prinsip benar pemberian obat. Enam dari sepuluh 

perawat mengatakan merasa termotivasi bila “mereka mampu melakukan 

manajemen waktu yang baik serta komunikasi dengan teman sejawat di dalam 

setiap tindakan yang dilakukan” namun ada juga perawat yang mengatakan 

“merasa bahwa gaji atau reward akan sangat memembantu setiap perawat di 

dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik”. Ketika peneliti bertanya 

mengenai penghambat di dalam penerapan pemberian obat maka tiga dari 

sepuluh perawat mengeluhkan “keterlambatan datangnya obat dari farmasi 

sehingga tidak dapat melakukan manajemen waktu dengan tepat, lalu terkadang 

ada pasien yang harus ditangani segera sehingga membuat pekerjaan yang lain 

menjadi terhambat”. Dari fenomena yang terjadi tersebut maka peneliti hendak 
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mengindentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip benar 

obat di ruang rawat inap SHMK  

1.2. Rumusan Masalah 

Faktor pendukung didalam pemberian obat di setiap rumah sakit harus 

ditingkatkan serta meminimalkan faktor penghambat pemberian obat guna 

untuk keselamatan pasien, karena jika tidak diidentifikasi sejak dini maka 

dapat menurunkan citra rumah sakit. Dari data tersebut dilakukan penelitian 

untuk melihat gambaran faktor pendukung dan penghambat penerapan 

prinsip benar obat di SHMK. 

1.3. Tujuan Penelitian 

    Tujuan penelitian dibagi menjadi tujuan umun dan tujuan khusus  

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapan 

prinsip benar obat di Siloam Hospital Makassar (SHMK). 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik data demografi perawat SHMK. 

2. Mengidentifikasi faktor pendukung perawat dalam menerapkan 

prinsip pemberian obat di SHMK. 

3.  Mengidentifikasi faktor penghambat serta data demografi perawat 

dalam menerapkan prinsip pemberian obat di SHMK. 
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1.4. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana gambaran faktor pendukung perawat dalam menerapkan 

prinsip pemberian obat di SHMK? 

2.  Bagaimana gambaran faktor penghambat perawat dalam menerapkan 

prinsip pemberian obat di SHMK? 

1.5. Manfaat Penelitian. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau 

masukan bagi perkembangan ilmu keperawatan, serta untuk meningkatkan 

mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit 

2. Manfaat praktis 

1. Bagi Siloam Hospitals Makassar 

a. Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan di 

rumah sakit mengenai faktor pendukung dan penghambat 

pemberian obat dengan baik 

b. Memberikan gambaran mengenai faktor pendukung dan 

penghambat pemberian obat di SHMK 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan 

penelitian tentang faktor pendukung dan penghambat penerapan 

pemberian obat di rumah sakit 
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3. Bagi Profesi Keperawatan 

Sebagai bahan masukan bagi ilmu keperawatan untuk 

mengembangkan faktor pendukung dan penghambat pemberian obat 

dengan baik. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




