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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Perawat memiliki peran sebagai pelaksana dalam pemberian obat, 

perawat di tuntut menentukan apakah seorang pasien harus mendapat obat 

pada waktunya dan mengkaji kembali kemampuan pasien menggunakan 

obat secara mandiri dan perawat menggunakan proses keperawatan untuk 

mengintegrasi terapi obat dalam perawatan pasien (Potter & Perry, 2010) 

Medication Error adalah setiap kejadian yang dapat dihindari yang 

menyebabkan atau berakibat pada pelayanan obat yang tidak tepat atau 

membahayakan pasien sementara obat berada dalam pengawasan tenaga 

kesehatan atau pasien (NCC MERP, 2012). Menurut Rusmi (2012) 

Medication error terjadi pada proses pengobatan antara lain prescribing 

(peresepan), transcribing (penerjemahan resep), dispensing (penyiapan) 

dan administration. 

Joint Commission International (JCI) & World Health Organitation 

(2008), melaporkan beberapa negara sebanyak 70% insiden kesalahan 

pengobatan dan sampai menimbulkan cacat permanen pada pasien.  

Banyak penelitian telah menggambarkan tingkat kesalahan 

pengobatan di setting rumah sakit, memperkirakan prevalensi kesalahan 

pengobatan sulit karena beragam definisi dan sistem klasifikasi yang 

digunakan. 
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Seperti pada sebuah  penelitian di Inggris menemukan hal itu 12% 

dari semua perawatan primer terpengaruh oleh pemberian resep atau 

pemantauan kesalahan selama satu tahun, meningkat menjadi 38%, pada 

pasien usia 75 tahun ke atas 30% pasien yang menerima lima atau lebih 

dosis obat yang dikonsumsi selama satu tahun kedepan. Secara keseluruhan 

5% kesalahan dalam meresepkan. Penelitian di Swedia menemukan 42% 

tingkat kesalahan pengobatan namun, dua pertiga terkait dengan kegagalan 

untuk menyatakan tujuan dari perawatan, pada resep hanya 1% 

menghasilkan dosis yang salah. Sebuah studi dari Arab Saudi melaporkan 

bahwa hanya di bawah seperlima perawatan primer resep mengandung 

kesalahan, tapi hanya minoritas kecil yang dianggap serius. Studi lain di 

Meksiko mengamati bahwa 58% resep mengandung kesalahan, dengan 

regimen dosis untuk kebanyakan kasus (27,6%). Data ini diberikan untuk 

menunjukkan bahwa kesalahan pengobatan adalah masalah yang 

menyebabkan kerugian yang cukup besar secara mutlak (WHO, 2016) 

Berdasarkan Kementrian Kesehatan (2011) terapi obat yang diberikan 

kepada pasien memiliki jenis yang berbeda, sehingga beresiko pada 

kekeliruan pengobatan, sedangkan jumlah pasien cukup banyak dalam satu 

kali perawatan di bangsal dengan jenis obat yang berbeda dari masing-

masing pasien. Perbedaan jenis obat tersebut memiliki resiko kesalahan 

pengobatan yang menimbulkan dampak negatif pada pasien. Dampak 

negatif terkait kesalahan pemberian obat meliputi berkurangnya 

keselamatan pasien,adverse drug event dan adverse drug reaction. 
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Berdasarkan Kemenkes, (2008) Kesalahan dalam pemberian obat 

menduduki peringkat pertama (24,8%)dari 10 besar insiden yang 

dilaporkan. Tipe kesalahan yang menyebabkan kematian pada pasien 

meliputi 40,9% salah dosis, 16% salah obat, dan 9,5% salah rute 

pemberian. Kejadian ini akan terus meningkat apabila tidak adanya 

kesadaran perawat dalam melakukan pemberian obat sesuai dengan prinsip 

pemberian obat yang berlaku di rumah sakit (Hughes, 2010).  

Dari pelaporan data medication error pada periode tahun 2016 hingga 

2017 di Siloam Hospitals Manado khususnya di ruang Haemodialisa tidak 

adanya kejadian medication error yang dilakukan, namun pada ruang ICU 

dan Chemoteraphy terdapat 38 kategori kejadian miss yang di lakukan dan 

26 kategori kejadian near miss yang terjadi dimana pada ruangan ICU 

terdapat tiga kali resep tidak lengkap, tiga kali salah pasien, tiga kali waktu 

terlalu lambat, sekali salah obat, sekali obat diberikan tanpa resep dan 22 

kali obat tidak diberikan. Begitu juga dengan kejadian di ruang 

chemotherapy terdapat sekali salah tempel stiker/label obat, lima kali 

waktu terlalu lambat, sekali dosis berlebih, dua kali obat diberikan tanpa 

resep, dan 22 kali obat tidak diberikan. Berdasarkan uraian diatas, penulis 

terdorong untuk melakukan penelitian terkait bagaimana persepsi perawat 

mengenai medication administration error yang terjadi di ruang 

Haemodialisa,Chemoteraphy, dan ICU Siloam Hospitals Manado 
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1.2 Rumusan Masalah 

Menurut WHO (2016) insiden kesalahan pengobatan dan sampai 

menimbulkan cacat permanen pada pasien mencapai 70%. Seperti pada 

penelitian di Swedia menemukan angka kejadian yaitu 1% kesalahan dosis 

dalam pemberian obat, Sebuah studi dari Arab Saudi melaporkan bahwa 

hanya di bawahseperlima perawatan primer resep mengandung kesalahan, 

tapi hanya minoritas kecil yang dianggap serius. Studi lain di Meksiko 

mengamati bahwa 27,6 % kesalahan regimen dosis. 

Berdasarkan Kemenkes, (2008) Kesalahan dalam pemberian obat 

menduduki peringkat pertama (24,8%) dari 10 besar insiden yang 

dilaporkan. Tipe kesalahan yang menyebabkan kematian pada pasien 

meliputi 40,9% salah dosis, 16% salah obat, dan 9,5% salah rute pemberian. 

Dari pelaporan data medication error pada periode tahun 2016 hingga 

2017 di Siloam Hospitals Manado khususnya di ruang Haemodialisa tidak 

adanya kejadian medication error yang dilakukan, namun pada ruang ICU 

dan Chemoteraphy terdapat 38 kategori kejadian miss yang di lakukan dan 

26 kategori kejadian near miss. 

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian adalah “Bagaimana persepsi perawat mengenai 

medication administration errors yang terjadi di ruang Haemodialisa, 

Chemoteraphy, dan ICU Siloam Hospitals Manado?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi perawat 

mengenai medication administration errors di ruang Haemodialisa, 

Chemotherapy, ICU Siloam Hospitals Manado 

1.4 Manfaat Penelitian 

 1. 4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan tentang persepsi perawat mengenai medication  

administration errors yang terjadi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitiantentangpersepsiperawatmengenaimedicationadministration 

error diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia kesehatan dan di 

aplikasikan dengan baik oleh : 

1) Perawat dan mahasiswa keperawatan 

Diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi 

pembelajaran  mengenai persepsi perawat mengenai medication 

administration error. 
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2) Institusi, organisasi atau komunitas yang terkait dengan 

keperawatan 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi yang 

dibutuhkan dalam proses belajar-mengajar dan meningkatkan 

kualitas dalam melakukan  pelayanan  kesehatan  terkhusus 

dalam bidang pelaksana. 

1.4.3 Manfaat untuk peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dasar untuk 

penelitian berikutnya. 

 

 

 

 

  




