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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, serta manfaat penelitian. 

1.1.Latar Belakang 

Pasien datang ke rumah sakit untuk melakukan tindakan operasi 

pada umumnya memiliki kondisi yang sangat buruk, sebelum melakukan 

tindakan operasi pasien memerlukan kriteria dan klasifikasi diagnosa atau 

penyakit untuk menentukan tindakan operasi apa yang akan dilakukan. 

Operasi merupakan semua tindakan pengobatan invasif berupa 

membuat sayatan atau luka pada bagian tubuh tertentu, selanjutnya luka 

sayatatan tersebut akan dirapikan serta diakhiri dengan membuat penjahitan 

luka (Syamsuhidajat, 2010). Operasi secara garis besar memiliki dua garis 

besar yaitu mayor dan minor, tujuan dilakukanya operasi ini adalah untuk 

menyelamatkan nyawa (keslamatan) seseorang, mengangkat, memperbaiki 

bagian tubuh dan fungsinya serta yang tidak kalah penting untuk 

meningkatkan kesehatan pasien. Contohnya operasi kolesistektomi, 

nefrektomi, kolostomi, histerektomi, mastektomi, trakeostomi, amputasi dan 

operasi akibat trauma. 

Operasi minor merupakan tindakan yang dilakukan untuk 

memperbaiki fungsi tubuh, mengangkat lesi pada kulit dan memperbaiki 

deformitas. Sebagai contoh pencabutan gigi, pengangkatan kutil, kuretase, 

operasi katarak, dan arthoskopi (Brunner & Sudarth 2001). 
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Tenaga medis yang ikut berperan penting dalam melakukan tindakan 

operasi adalah dokter dan perawat. perawat merupakan profesi yang 

memiliki bayak peran dan tanggung jawab mulai dari pencegahan sampai 

pemulihan pasien dimana tugas pokok seorang perawat ialah pemberi 

asuhan keperawatan, advokat, edukator, koordinator, kolaborator, konsultan 

dan peneliti. Selain itu hal yang tidak kalah penting adalah melakukan 

proses identifikasi kepada pasien saat pemberian obat dan juga Sebelum 

operasi. Sebelum melakukan operasi perawat perlu melakukan identifikasi 

pasien untuk memperoleh data dari pasien, identifikasi pasien dapat 

dilakukan dengan dua cara (pasien langsung maupun pihak keluarga), hal ini 

bertujuan untuk mengurangi kejadian yang tidak diharapkan (KTD). KTD 

sendiri dalah hal yang dapat dicegah (preventable adverse event) berasal 

dari proses asuhan pasien namun ada juga yang tidak dapat dicegah 

(unpreventable adverse event) disebabkan oleh kesalahan karena 

komplikasi. Hal lain yang dapat terjadi jika tidak dilakukan identifikasi 

terhadap pasien adalah meningkatnya risiko untuk terjadinya salah lokasi 

atau organ yang akan diinsisi dan juga dapat terjadi salah pasien, yang 

dimana akan mengurangi tingkat keselamatan pasien. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Tutik Pamuji (2008), dengan 26 

responden sebagai sempel yang memiliki kriteria inklusi dan kriteria 

eksklusi. Instrumen yang digunakan adalah kuesione dan check list yang 

kemudian data tersebut dianalisi menggunakan Kendal Tu Test. Secara 

statistik tidak ada korelasi yang signifikan antara pengetahuan dan 

kepatuhan terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (p value> 

0,05) tapi persis ada korelasi yang signifikan. Hal ini dapat terlihat dari nilai 

r = -1 <0 <1. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tinggi perawat tidak 

selalu menjamin ketaatan dalam penerapan SOP. 
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Dari penelitian yang dilakukan oleh Sfia (2014) didapatkan perawat 

yang patuh dalam pelaksanaan identifikasi pasien sebelum melakukan 

tindakan keperawatan yaitu 98%. Berdasarkan data praktik dilapangan 

masih ditemukan tidak dilakukan identifikasi sebelum melakukan tindakan 

terhadap pasien, hal ini dilatar belakangi oleh kurangnya ketersediaan 

tenaga kesehatan serta keterbatasan waktu sehingga perawat kurang 

berkomunikasi dengan pasien. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Philip et al (2010), didapatkan 

ada sebanyak 25 (20%) kasus salah pasien dan ada 107 (35,5%) salah 

prosedur, penyebab utama adalah kesalahan dalam mendiagnosa pasien dan 

100% kesalahan akibat ketidak efektifan komunikasi, kesalahan dalam 

penilaian 85,0% dan kurangnya melakukan time out 72,0%. 

Sementara data yang didapatkan dari siloam, tidak ada kesalahan 

seperti salah pasien dan juga salah dalam penandaan. Jadi dapat dikatakan 

sasaran mutu tercapai 100%. Namun berdasarkan data diatas maka penelti 

melakukan penelitian tentang Gambaran Pelaksanaan Identifikasi Pasien 

Sebelum Operasi untuk memastikan kelengkapan lembar observasi Sebelum 

operasi yang seharusnya 1x24 jam harus sudah lengkap, peneliti melihat 

kelengkapan pengisian lembar observasi pasien operasi 1 jam sebelum di 

antar keruangan operasi karena masih sering ditemukan perawat baru 

mengisi lembar observasi pasien operasi di saat mengantar pasien keruangan 

operasi. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Sebelum melakukan tindakan pembedahan mayor pasien dan 

keluarga terlebih dahulu diberikan edukasi oleh perawat dan dokter untuk 

menjelaskan tujuan dilakukannya pembedahan dan risiko yang mungkin 

saja terjadi, peran perawat disini adalah mempersiapkan pasien dan keluarga 

secara fisik dan spiritual dan juga asuhan keperawatan sebelum operasi serta 

tidak kalah penting pelaksanaan identifikasi pasien. Oleh karena itu peneliti 

tertarik membahas dan meneliti tentang bagaimana gambaran pelaksanaan 

identifikasi pasien sebelum operasi di Pavilliun Umum Rumah Sakit 

Siloam. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan 

proses identifikasi pada pasien sebelum operasi sudah dilakukan dengan 

benar sesuai dengan standar yang ada di Pavilliun Umum Rumah Sakit 

Siloam. 

1.4. Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran pelaksanaan identifikasi pasien sebelum operasi di 

Pavilliun Umum Rumah Sakit Siloam. 

1.5.Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan wawasan mengenai 

gambaran pelaksanaan identifikasi pasien sebelum operasi yang menjalani bedah 

mayor di Pavilliun Umum Rumah Sakit Siloam. 
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1.5.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Institusi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat 

kepatuhan perawat dalam melakukan identifikasi pasien sebelum operasi. 

2. Bagi pendidikan Keperawatan 

Teridentifikasinya tingkat kepatuhan perawat dalam melaksanakan 

identifikasi pada pasien sebelum operasi, dapat digunakan sebagai acuan mutu 

atau kualitas perawat dan patut dicontohi oleh semua perawat baik yang bertugas 

di bangsal maupun OT, OPD dan lain-lain. 

3. Bagi penelitian Keperawatan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dasar bagi peneliti 

selanjutnya, yang berkaitan dengann gambaran pelaksanaan identifikasi pasien 

sebelum operasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




