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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rumah sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan 

pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan standar yang berlaku. Terdapat 

banyak jenis obat, jenis pemerikasaan dan prosedur yang harus dilakukan, serta 

jumlah pasien yang setiap tahunnya semakin meningkat membuat tim pelayanan 

kesehatan dalam hal ini dikhususkan terhadap perawat untuk harus lebih 

memperhatikan lagi setiap tindakan dan prosedur yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan keselamatan pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 

1691 tahun 2011 tentang keselamatan pasien di rumah sakit menjelaskan bahwa 

maksud dari sasaran keselamatan pasien adalah mendorong pelayanan kesehatan 

dilakukan secara spesifik untuk meningkatkan keselamatan pasien. Berdasarkan 

UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan No. 

659 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia dan Surat 

Keterangan Menteri Kesehatan No. 1195 tahun 2010 tentang Lembaga Akreditasi 

Rumah Sakit Bertaraf Internasional menunjukkan bahwa pemerintah sementara 

melakukan penyempurnaan akreditasi terhadap rumah sakit menuju akreditasi 

international yaitu JCI ( Joint Commission International). JCI adalah suatu 

organisasi yang independent, nonprofit dan bukan lembaga pemerintahan, 

berpusat di Amerika Serikat dan merupakan divisi dari Joint Commission 

Resources (JCR) cabang dari The Joint Commission. Dalam standar yang 
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ditetapkan oleh JCI, salah satunya membahas tentang peningkatan keamanan 

dalam penggunaan obat-obatan yang perlu diwaspadai (high alert medication) 

berupa sejumlah obat-obatan yang memiliki resiko tinggi dalam penggunaannya 

menyebabkan bahaya yang besar baik terhadap pasien dan petugas kesehatan jika 

tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. 

Menurut FDA (U.S. Food and Drug Administration) 2016, kesalahan 

pengobatan atau medications error menyebabkan setidaknya 1 kematian setiap 

hari dan melukai sekitar 1,3 juta orang setiap tahunnya di Amerika Serikat. 

Menurut WHO 2016, tingkat prevalensi kejadian medications error sangat 

bervariasi di berbagai belahan dunia. Sebuah penelitian di Inggris melaporkan, 

12% kejadian medications error dipengaruhi oleh kesalahan dalam pemberian 

resep dan pemantauan selama obat diberikan. Selama setahun, tingkat medications 

error meningkat menjadi 38% di usia 75 tahun ke atas dan 30% pada pasien yang 

menerima 5 atau lebih obat selama periode 12 bulan. 

Di Indonesia sendiri dari hasil penelitian Purba, dkk (2007) yang dilakukan di 

4 tempat rumah sakit besar dan 16 apotek di 4 kota berbeda melaporkan adanya 

kesamaan dalam kesalahan seperti 86% peresepan yang tidak mencatat usia pasien 

dan 48,7% yang tidak mencatat berat badan pasien. Terjadi juga kesalahan pada 

petunjuk pengobatan sebesar 14,4%, overdosis 7,4%, dosis salah 7,4% dan 

interaksi obat dalam resep sebesar 1,8%. Di Siloam Hospitals Manado juga 

memiliki Tingkat kejadian medications error yang cukup tinggi. Kejadian 

medications error periode Juli-Desember 2016 sesuai dengan kasus yaitu sebagai 

berikut, obat yang tidak diberikan sebanyak 1.434 kejadian, keliru dalam waktu 

pemberian sebanyak 149 kejadian, keliru obat sebanyak 11 kejadian, keliru dalam 
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pelabelan pasien sebanyak 8 kejadian, keliru dosis obat sebanyak 7 kejadian, obat 

rusak sebanyak 2 kejadian dan obat yang kadaluarsa sebanyak 2 kejadian. 

Dari berbagai data medications error di atas menunjukkan bahwa tingkat 

kejadian medications error masih sangat tinggi dan merupakan masalah global 

dalam dunia pelayanan kesehatan yang harus sangat diperhatikan. High Alert 

Medications sendiri merupakan obat-obatan yang memiliki persentasi tinggi 

dalam menyebabkan terjadinya kesalahan (error) dan/atau kejadian sentinel 

(sentinel event), juga memiliki risiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak 

diinginkan (adverse outcome), sehingga harus ada peningkatan kewaspadaan yang 

tinggi dari cara penyimpanan, persiapan pemberian kepada pasien sampai obat 

diberikan kepada pasien. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar pengetahuan 

perawat tentang obat-obat High Alert baik dari jenis-jenis atau penggolongan obat 

High Alert, cara penyimpanan obat, persiapan pemberian obat High Alert kepada 

pasien sampai obat High Alert diberikan kepada pasien. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang dan 

kejadian medications error di Siloam Hospitals Manado periode Juli-Desember 

2016 sesuai dengan kasus yaitu sebagai berikut, obat yang tidak diberikan 

sebanyak 1.434 kejadian, keliru dalam waktu pemberian sebanyak 149 kejadian, 

keliru obat sebanyak 11 kejadian, keliru dalam pelabelan pasien sebanyak 8 

kejadian, keliru dosis obat sebanyak 7 kejadian, obat rusak sebanyak 2 kejadian 

dan obat yang kadaluarsa sebanyak 2 kejadian, maka permasalahan yang akan 
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diteliti pada tugas akhir ini yaitu tingkat pengetahuan perawat tentang High Alert 

Medications di ruang rawat inap dewasa lantai V Siloam Hospitals Manado. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Peneliti ingin mengetahui pengetahuan perawat tentang obat-obatan High 

Alert baik dari jenis-jenis atau penggolongan obat High Alert dan bagaimana cara 

penyimpanan obat High Alert di ruang rawat inap umum serta pengetahuan 

perawat dalam melakukan persiapan pemberian obat High Alert kepada pasien 

sampai obat High Alert diberikan kepada pasien sesuai dengan SOP yang berlaku 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berikut pertanyaan yang dirumuskan oleh peneliti : 

1) Apakah perawat di ruang rawat inap dewasa lantai V Siloam Hospitals 

Manado memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang High Alert 

Medications? 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1.5.1 Bagi Siloam Hospitals Manado : 

1) Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang 

menggambarkan tentang tingkat pengetahuan perawat tentang High Alert 

Medications 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perawat untuk 

meningkatkan pengetahuan yang dimiliki tentang High Alert Medications 

untuk kualitas profesionalisme perawat dalam penerapan standar 

keselamatan pasien di rumah sakit 
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1.5.2 Bagi Fakultas Keperawatan UPH : 

1) Sebagai bahan pembelajaran dan informasi yang bisa dipelajari 

berdasarkan fakta yang ada dilapangan rumah sakit 

1.5.2 Bagi Peneliti : 

1) Untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh fakultas 

2) Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang keadaan yang ada 

dilapangan rumah sakit 

3) Sebagai acuan untuk peneliti dalam meningkatkan pengetahuan tentang 

High Alert Medications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




