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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

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

tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan manfaat penelitian dari kajian literatur. 

1.1 Latar Belakang   

 Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan 

yang harus diwujudkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit merupakan institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat 

(Depkes RI, 2009). Pelayanan rawat jalan merupakan salah satu pintu masuk 

pelayanan rumah sakit dengan jumlah kunjungan terbanyak dimana kesan pertama 

pasien terhadap rumah sakit dimulai. Oleh karena itu sangat penting untuk 

memastikan bahwa departemen rawat jalan menyediakan pelayanan yang optimal 

sehingga menjadi pengalaman yang sangat baik bagi setiap pasien (Wira, Marlina, 

Yuliawati & Wapini, 2015). 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit, salah satu 

yang menjadi indikator pelayanan kesehatan yang optimal adalah ketika pasien 

tidak hanya mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, namun pasien juga 

memperoleh hak keamanan dan keselamatan dirinya selama perawatan (Depkes RI, 

2011). Oleh sebab itu, rumah sakit wajib menerapkan sasaran keselamatan pasien 
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untuk mendorong perbaikan spesifik dalam keselamatan pasien, mengingat topik 

keamanan dan keselamatan pasien sudah lama menjadi masalah yang umum 

dihadapi oleh rumah sakit di seluruh negara, hal ini didukung melalui sebuah studi 

terbaru oleh James (2013) menyebutkan jumlah perkiraan antara 210.000 dan 

440.000 kematian per tahun di Amerika disebabkan oleh kesalahan medis. World 

Health Organization (WHO, 2017), menyebutkan kesalahan medis menjadi 

penyebab utama kematian ketiga di Amerika Serikat dan di Inggris diperkirakan 

rata-rata satu insiden keselamatan pasien dilaporkan setiap 35 detik.  

 Adapun sasaran keselamatan pasien tersebut meliputi tercapainya hal- hal 

sebagai berikut: ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang 

efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat-lokasi, 

tepat-prosedur, tepat-pasien operasi, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan 

kesehatan, pengurangan risiko pasien jatuh. Joint Commision International (JCI) 

menyebut peningkatan ketepatan identifikasi pasien sebagai sasaran yang paling 

penting dalam National Patient Safety Goals sejak tahun 2003, kesalahan 

identifikasi pasien dinilai menjadi akar dari berbagai permasalahan lainnya. Untuk 

itu JCI merekomendasikan untuk meningkatkan ketepatan identifikasi dengan 

menggunakan minimal dua data, seperti: nama dan tanggal lahir (tidak termasuk 

nomor kamar/ lokasi pasien). Namun dalam beberapa situasi penerapan minimal 

dua data untuk identifikasi menjadi sangat beresiko.  

Penelitian oleh Aller (2016), menjelaskan bahwa situasi beresiko tinggi 

tersebut antara lain: hubungan saudara atau kembar yang datang berobat disaat yang 

bersamaan, pasien yang mengalami penurunan kesadaran tentu tidak bisa memberi 
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informasi terkait dua data tersebut, persamaan nama (contohnya di Los Angeles 

dengan populasi 10 juta orang, diperkirakan terdapat 20,000 orang menggunakan 

nama Maria Garcia), kemiripan nama atau dikenal dengan istilah Look Alike Sound 

Alike (contohnya Ann E versus Annie), ditambah lagi maraknya pemalsuan 

identitas guna mendapatkan manfaat asuransi. Sebuah laporan baru- baru ini 

menunjukkan bahwa pencurian identitas medis di Amerika Serikat meningkat, 

dengan 2,32 juta korban dewasa pada tahun 2014, meningkat 21,7% dari tahun 

sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya fasilitas sistem identifikasi 

yang aman saat pendaftaran (Mancilla & Moczygemba, 2009). 

 Emergency Care Research Institute Patient Safety Organization (ECRI 

PSO, 2016), meninjau lebih dari 7.600 kejadian salah-pasien yang terjadi selama 

periode 32 bulan yang diajukan oleh 181 organisasi layanan kesehatan. Peristiwa 

tersebut diajukan secara sukarela dan mungkin hanya mewakili sebagian kecil dari 

semua kejadian salah pasien yang terjadi di organisasi. Sebagian besar kesalahan 

identifikasi pasien ditemukan sebelum perawatan diberikan, namun kasus yang 

dijelaskan dalam laporan ini menggambarkan bahwa ketika hal tersebut sudah 

mencapai pasien, terkadang dapat berakibat fatal. Sekitar 9% dari kejadian tersebut 

bahkan  menyebabkan kerusakan sementara atau permanen atau bahkan kematian. 

Salah satu kasus kematian akibat kesalahan identifikasi dipublikasikan oleh media 

berita The Sun pada awal tahun 2017, seorang perawat senior Lea Ledesma (49 

tahun), salah memberikan tranfusi darah kepada pasien A.H. (76 tahun) pada Mei 

2014, dengan kantong darah nama pasien yang serupa di bangsal yang sama I.H. 

(Fruen, 2017). 
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 Sebelum penerapan program Happy  Hour, departemen rawat jalan Siloam 

Hospitals Lippo Cikarang hanya memiliki nilai rata- rata kunjungan sebanyak 8507 

pasien setiap bulannya, setelah penerapan program Happy Hour, rata-rata 

kunjungan meningkat 263,8% (Wira et al., 2015). Sekalipun tingkat implementasi 

identifikasi pasien di SHLC rata-rata >90% (QR SHLC, 2017), namun berdasarkan 

pengalaman penulis selama praktik di departemen rawat jalan selama kurang lebih 

satu setengah bulan, beberapa kali penulis menemukan adanya potensial terjadinya 

kesalahan identifikasi akibat kemiripan nama atau persamaan nama, tidak 

diaplikasikannya gelang identitas pada pasien rawat jalan dan keterbatasan waktu 

yang dimiliki perawat mengingat tingginya jumlah kunjungan membuat perawat 

hanya mengandalkan data yang dimiliki untuk memanggil pasien tanpa mengecek 

ulang ketepatannya dengan data pembanding. Sebagai tenaga kesehatan dengan 

jumlah terbanyak di rumah sakit, perawat banyak berperan dalam menentukan mutu 

pelayanan kesehatan khususnya ketepatan identifikasi pasien rawat jalan. 

 Adapun sistem yang dirancang dapat mengurangi kesalahan identifikasi, 

namun kesalahan tersebut tidak dapat dihilangkan, karena rentan dengan human 

error (Schulmeister, 2008). Menanggapi hal tersebut, penggunaan teknologi 

identifikasi biometrik disinyalir dapat menjadi solusi untuk menekan kejadian 

kesalahan identifikasi pasien rawat jalan di rumah sakit. Pato dan Millet (2010), 

Biometrik merupakan alat identifikasi otomatis berdasarkan karakteristik perilaku 

dan biologisnya, seperti: iris, retina, wajah, suara, telinga, sidik jari, vena tangan, 

ritme jantung, suhu, tanda tangan, cara berjalan. Dengan menggunakan 

karakteristik individu itu sendiri, teknologi ini dinilai unggul dalam keakuratannya.  
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Beberapa waktu yang lalu situs Healthcare-Informatics.com mem-

publikasikan survei yang dilakukan Ponemon Institute, dijelaskan bahwa sebagian 

besar eksekutif layanan kesehatan dan petugas kesehatan setuju bahwa pengunaan 

teknologi identifikasi biometrik dapat mengurangi kesalahan medis secara 

keseluruhan dengan mengurangi kesalahan identifikasi pasien (Landi, 2016). 

Menurut Aller (2016), sekalipun penerapannya masih sangat jarang karena 

mempertimbangkan penerimaan pasien akan teknologi tersebut dan biaya 

pelaksanaanya, lebih dari 150 rumah sakit dan organisasi kesehatan lainnya 

(seperti: organisasi pelayanan donor darah) di seluruh Amerika Serikat telah 

mengadopsi teknologi biometrik untuk pendaftaran pasien. Di Indonesia, 

penggunaan teknologi identifikasi biometrik pada pasien masih sangat jarang 

ditemukan. Oleh karena inilah, penulis ingin membuat kajian literatur mengenai 

mengenai gambaran penggunaan teknologi identifikasi biometrik pada pasien rawat 

jalan di rumah sakit.  

1.2 Rumusan Masalah   

ECRI PSO (2016), sebagian besar kesalahan identifikasi pasien ditemukan 

sebelum perawatan diberikan, namun kasus yang dijelaskan dalam laporan ini 

menggambarkan bahwa ketika hal tersebut sudah mencapai pasien, terkadang dapat 

berakibat fatal. Sekitar 9% dari kejadian tersebut bahkan menyebabkan kerusakan 

sementara atau permanen atau bahkan kematian. Salah satu kasus kematian akibat 

kesalahan identifikasi dipublikasikan oleh media berita The Sun pada awal tahun 

2017, seorang perawat senior Lea Ledesma (49 tahun), salah memberikan tranfusi 

darah kepada pasien A. H. (76 tahun) pada Mei 2014, dengan kantong darah pasien 
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I.H yang namanya mirip di bangsal yang sama (Fruen, 2017). 

Adapun sistem keamanan yang menerapkan minimal 2 data identifikasi 

melalui penggunaan gelang identitas atau barcode dapat mengurangi kesalahan 

identifikasi, namun kesalahan tersebut tidak dapat dihilangkan, karena rentan 

dengan human error (Schulmeister, 2008). Menanggapi hal tersebut, penggunaan 

teknologi identifikasi biometrik disinyalir dapat menjadi solusi untuk menekan 

kejadian kesalahan identifikasi pasien di rumah sakit. Oleh karena inilah, penulis 

ingin membuat kajian literatur mengenai mengenai gambaran penggunaan 

teknologi identifikasi biometrik pada pasien rawat jalan di rumah sakit.  

1.3 Tujuan Penelitian  

Kajian literatur ini bertujuan untuk meninjau gambaran penggunaan 

teknologi identifikasi biometrik pada pasien rawat jalan di rumah sakit dari berbagai 

sumber artikel. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka pertanyaan penelitian ini adalah 

“Bagaimana gambaran penggunaan teknologi identifikasi biometrik pada pasien 

rawat jalan di rumah sakit?” 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat Penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi 

kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. 

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian: 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu kesehatan 
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khususnya mengenai penggunaan teknologi  identifikasi biometrik pada pasien 

rawat jalan di rumah sakit. 

1.5.2 Manfaat praktis 

1. Divisi keperawatan Siloam Hospitals Lippo Cikarang (SHLC) 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk 

perawat SHLC dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan 

keselamatan pasien khususnya ketepatan identifikasi pasien melalui 

penggunaan teknologi identifikasi biometrik pada pasien rawat jalan di 

rumah sakit. 

2. Mahasiswa keperawatan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk 

mahasiswa keperawatan tentang gambaran penggunaan teknologi 

identifikasi biometrik.  

3. Peneliti selanjutnya 

 Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk 

melakukan penelitian empiris. 

 

 

 

 

 

 




