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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pertanyaan penelitian,  dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Henti jantung adalah hilangnya fungsi jantung untuk memompa darah yang 

terjadi secara mendadak.  American Heart Association mencatat terdapat 209.000 

kasus pada tahun 2016 di dalam area rumah sakit yang terdapat di wilayah 

Amerika (American Heart Association, 2016).  Insidensi serangan jantung di 

Inggris yang tercatat dari 146 rumah sakit selama periode dua setengah tahun 

adalah 27.700 (Resucitation Council 2015). Angka kejadian henti jantung di 

Indonesia kira-kira sepuluh dari 100.000 orang normal yang berusia dibawah 35 

tahun dan mencapai sekitar 300.000-350.000 kejadian setiap tahunnya 

(Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, [PERKI], 2015).  

Henti jantung dapat disebabkan karena gangguan irama jantung, penyakit 

jantung koroner, abnormalitas lainnya pada jantung, gangguan metabolik atau 

elektrolit seperti kekurangan kalium, pemakaian obat-obatan, keracunan obat, dan 

trauma atau kecelakaan (PERKI, 2015). Pasien yang akan mengalami perburukan 

kondisi cenderung diawali dengan perubahan parameter fisiologisnya seperti 

tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu, serta saturasi oksigen.  Keterlambatan 

dalam mengetahui maupun mengatasi perubahan parameter fisologis tersebut akan 

meningkatkan resiko kematian di rumah sakit dan kejadian henti jantung secara 

mendadak yang sering menimbukan panggilan darurat atau Code Blue (Annals of 

the American Thoracic Society, 2014). 
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Early Warning Score nmerupakan sebuah metode deteksi dini perburukan 

kondisi pasien dengan menggunakan menggunakan acuan perubahan tanda-tanda 

vital (Annals of the American Thoracic Society, 2014).  Early Warning Score 

(EWS) mampu bekerja secara efektif dalam memprediksi henti jantung dan 

kematian mendadak dalam waktu 48 jam (Annals of the American Thoracic 

Society, 2014). Penelitian yang dilakukan di UK University Teaching Hospital 

selama satu tahun yang dimulai sejak tahun 2002– 2006 membuktikan bahwa 

penerapan EWS mampu menurunkan mortalitas yang terjadi di rumah sakit 

pertama dengan hasil 1,4 menjadi 1,2% (P <0,0001) dan rumah sakit kedua dari 

52% menjadi 42% (P <0,05) (Moon, Cosgrove, Lea, Fairs, Cressey 2011).  

Penelitian lain mengenai Early Warning Score membuktikan bahwa terjadi 

penurunan cardiopulmonary arrest serta kejadian code blue dari  52,1 menjadi 

35% (P = 0,0024) (Green dan Williams, 2006). 

Early warning score (EWS) merupakan bagian integral dari pendekatan 

sistem rumah sakit untuk mengingkatkan indentifikasi dan pengelolaan dini 

pasien yang mengalami perburukan di rumah sakit umum. Early Warning Score 

(EWS) merupakan sebuah upaya meningkatkan keselamatan pasien yang ada di 

rumah sakit umum (Jennifer  Fiona, Robert, Atul, Alain, Marianne, 2007). 

Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat 

asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen resiko, identifikasi dan 

pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis 

insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi 

solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera 
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yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak 

mengambil tindakan yang seharusnya diambil (Kemenkes, 2011).   

Bukti lain mengenai manfaat penerapan Early Warning Score (EWS) adalah 

Rumah Sakit Siloam Kebun Jeruk yang berhasil menurunkan angka kejadian code 

blue selama setahun yang peneliti kutip dari alamat situs www.1health.id dengan 

judul artikel ’’ Kembangkan Sistem Terbaik, Siloam Raih Dua Penghargaan’’ 

dengan berita “Siloam Hospitals Group atau Rumah Sakit Siloam akhirnya 

mendapatkan dua penghargaan dalam ajang Patient Safety Awards 2014 dalam 

kongres internasional keempat terkait keselamatan pasien di Kolkata, India, 5 

sampai 6 September 2014. Siloam Hospitals Kebon Jeruk, meraih grand winner 

atau penghargaan utama pada kategori Safe Communication karena berhasil 

menerapkan sistem Early Warning Score (EWS) sebagai panduan tim medis baik 

dokter atau perawat dalam mendeteksi dan merespon kondisi akut pasien yaitu 

penanganan saluran pernafasan pasien, saturasi oksigen, suhu tubuh, tekanan 

darah, denyut nadi, dan tingkat. Sistem ini pula yang dapat menurunkan 

peringatan code blue. Hasilnya dapat dilihat, dokter kami mampu melakukan 

tindakan sebelum terjadinya situasi henti jantung atau henti nafas. Ini merupakan 

tindakan proaktif yang dapat memberikan peluang pemulihan kesadaran  pasien” 

(1health, 2014). Early Warning Score juga masuk ke dalam katagori sasaran mutu 

Rumah Sakit Siloam yang terus ditingkatkan guna memperbaiki kualitas, 

kenyaman dan keselamatan pasien.  

Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit 

membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan 

pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis 
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insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi 

solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera 

yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak 

mengambil tindakan yang seharusnya diambil (Kemenkes, 2011).   

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 

tentang Standar Peayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus menuliskan :  

Perawat mendokumentasikan data setiap pasien secara tepat, akurat dan lengkap 

berdasarkan pada hukum, peraturan, standar profesional yang berlaku dan 

ketentuan organisasi. Perawat mendokumentasikan data klinik yang penting untuk 

setiap pasien secara tepat dan lengkap berdasarkan asuhan keperawatan individual 

dari penerimaan sampai pasien pulang (Kemenkes, 2015).  

Berbagai sumber mengatakan jika berbagai modifikasi Early Warning Score 

(EWS) dibuat agar mempermudah kinerja dan tidak menjadikan beban bagi 

tenaga medis. Belum ada sumber yang membutkikan bahwa dokumentasi Early 

Warning Score (EWS) secara langsung dapat berpengaruh terhadap code blue, 

namun dengan adanya tingkat keefektifan Early Warning Score (EWS) 

berdasarkan penerapan yang dilakukan di rumah sakit, mendorong peneliti untuk 

mengetahui ketepatan perawat dalam menerapkan Early Warning Score (EWS) 

melalui dokumentasi yang akan dihubungkan dengan angka kejadian code blue. 

Peneliti juga memilih Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam sebagai tempat 

penelitian berdasarkan angka kejadian code blue yang cukup tinggi. Tercatat pada 

tahun 2016 terdapat 66 kasus code blue, 54 diantaranya meninggal dan sebanyak 

12 orang tertolong. Pada periode Januari – Juni 2017 telah tercatat sebanyak 44 

kasus code blue dan 7 diantaranya dapat tertolong. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, banyaknya data mengenai pasien yang 

mengalami heart arrest atau henti jantung secara mendadak di rumah sakit 

sehingga menjadi pemicu utama panggilan darurat atau code blue menjadi 

rumusan masalah peneliti untuk mengetahui gambaran kelengkapan dokumentasi 

Early Warning Score (EWS) pada pasien code blue di Paviliun Umum Rumah 

Sakit Siloam. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran kelengkapan dokumentasi Early Warning Score 

(EWS) pada pasien code blue di  Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam. 

1.3.1.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui penilaian Early Warning Score (EWS) terhadap kejadian code 

blue di rumah sakit. 

2. Mengetahui ketepatan serta kelengkapan dokumentasi perawat dalam 

penilaian Early Warning Score (EWS). 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran kelengkapan dokumentasi Early Warning Score (EWS) 

pada pasien code blue di Pavliun Umum Rumah Sakit Siloam ? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1.5.2 Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam 

pendidikan keperawatan dan ilmu pengetahuan mengenai gambaran 
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kelengkapan dokumentasi Early Warning Score (EWS) pada pasien code 

blue. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam 

pendidikan keperawatan dan ilmu pengetahuan mengenai gambaran kelengkapan  

dokumentasi Early Warning Score (EWS) pada pasien code blue. 

1.5.2 Manfaat Praktis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan menjadi 

masukan bagi institusi pendidikan keperawatan, rumah sakit dan lainnya 

mengenai gambaran dokumentasi Early Warning Score (EWS) pada pasien code 

blue, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta peningkatan sasaran 

mutu di Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam. 

1.5.3 Pengembangan Penelitian 

Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk melakukan 

penelitian empiris dan dapat menjadi referensi serta  data dasar untuk melakukan 

studi penelitian lebih lanjut 

1.6 Variabel 

1. Variabel bebas (Independent) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dokumentasi Early Warning Score. 

2. Variabel terikat (dependent) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kelengkapan dokumentasi Early 

Warning Score pada pasien code blue di Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam.




