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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan  mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian serta manfaat penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 

menjelaskan bahwa keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana 

rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi 

pengkajian risiko, 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 yang disebabkan oleh kesalahan akibat 

melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya 

diambil (Menkes,2010).  

Namun insiden keselamatan pasien mengenai high alert medication masih 

sering terjadi. Misalnya, insiden yang ditemukan pada bulan maret 2004 yaitu 

seorang pasien melakukan hemofiltrasi di Intensive Care Unit (ICU) di Foothills 

Medical Centre meninggal dunia. Hal tersebut terjadi karena staff farmasi tidak 

sengaja mengambil kalium klorida yang seharusnya natrium klorida untuk 

digunakan sebagai larutan selama dialisis berlangsung sehingga pasien mengalami 

hiperkalemia dengan dampak lebih lanjut yaitu asidosis dan nekrosis jaringan  
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(Menkes, 2004). Akibat fatal yang terjadi karena kesalahan administrasi dari 

kalium klorida telah diakui bertahun-tahun dari ketidaksengajaan pemberian 

kalium klorida yang seharusnya water for injectio atau furosemid dikarenakan 

bentuk sediaan hampir sama (Lankshear, 2005). 

Internatitional Journal Quality in Health (JCI, 2014). juga menyatakan 

bahwa lima peringkat teratas high alert medication adalah insulin, opiates dan 

narkotik, injeksi konsentrasi kalium klorida (atau fosfat), intravena antikoagulan 

(heparin), dan larutan natrium klorida 0,9 % (Tina, 2000). Masalah keamanan 

obat yang sering dikutip lainnya adalah administrasi yang salah atau tidak 

disengaja dari injeksi elektrolit pekat (misalnya, kalium klorida (sama dengan atau 

lebih besar dari 2 mEq/mL). Biasanya masalah ini terjadi karena kesalahan dari 

tenaga kesehatan dalam penggunaan dan pemakaian serta kurangnya orientasi 

yang baik antara tenaga kesehatan dengan pasien dalam keadaan darurat (Joint 

Commission International (JCI, 2014).  

Penelitian di Amerika mengidentifikasi risiko kesalahan pada pasien yaitu 

pemberian intravena larutan kalium. Pada 31 Oktober 2002, National Patient 

Safety Agency menetapkan tindakan awal pada kondisi bahaya tersebut meliputi 

penyimpanan dan penanganan kalium klorida pekat dan larutan kalium kuat 

lainnya, persiapan pengenceran larutan yang mengandung kalium, peresepan 

larutan yang mengandung kalium, pemeriksaan penggunaan larutan kalium pekat 

di rumah sakit (NHS, 2012). Hal tersebut bertujuan mengurangi risiko bahaya dari 

pemberian injeksi kalium klorida, mengurangi risiko kecelakaan overdosis 

intravena kalium jika terjadi peningkatan konsentrasi larutan kalium klorida pada 

saat penggunaannya, dan memastikan keamanan bagi pasien yang menggunakan 
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injeksi kalium klorida berkelanjutan di Intensive Care Unit (ICU) (NHS,2012). 

Sehingga dalam prakteknya, peranan farmasis d i rumah sakit sangatlah penting 

dalam penggunaan dan pemakaian obat-obatan high alert medication dalam 

meningkatkan pelayanan kesehatan serta mencegah terjadinya insiden. Rumah 

sakit juga memiliki peranan dalam menyusun kebijakan terkait manajemen 

pengunaan obat yang efektif. Kebijakan tersebut harus ditinjau ulang sekurang-

kurangnya sekali setahun. Peninjauan ulang sangat membantu rumah sakit 

memahami kebutuhan dan prioritas dari perbaikan sistem mutu dan keselamatan  

penggunaan obat yang berkelanjutan menurut peraturan menteri kesehatan 

(Permenkes,2014).  

Peninjauan tersebut bisa mengikuti rekomendasi JCI, sebuah standar 

pelayanan kesehatan bertaraf internasional, sehingga memudahkan pencapaian 

tujuan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini perlu dilakukan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan pengaturan high alert medication yang telah 

berstandar JCI di rumah sakit Siloam. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa lima diantara 

sepuluh perawat rawat inap Siloam Hospital Lippo Cikarang (SHLC) yang kurang 

mengetahui bagaimana pengelolaan larutan natrium klorida pekat kepada pasien 

sebagai high alert medication. Dan tujuh dari sepuluh perawat  mengetahui 

bagaimana pengelolaan larutan natrium klorida pekat pada pasien  namun tidak 

semua dari mereka yang melaksanakannya meskipus sudah mengetahui betul 

bagaimana pengelolaan  high alert medication  ini. Sehingga pernah terjadi 
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kesalahan dalam memberikan obat injeksi yang tidak di encerkan dengan  Nacl 

0,9% sehingga menjadikan obat tersebut pekat saat masuk ke pembuluh darah 

pasien, dan saat itu pasien merasakan sangat nyeri pada pembuluh darah yang 

dimasukkan obat injeksi dengan bolus sehingga pasien tidak ingin lagi di beri obat 

injeksi. Dan pernah juga terjadi pada Mei  2017 pasien mengalami pembengkakan 

pada tangannya akibat tetasan infus yang cepat dengan terpasang larutan natrium 

klorida pekat. Fenomena di atas membuat peneliti tertarik untuk menggali 

pengetahuan perawat terhadap pengelolaan larutan natrium klorida pekat sebagai 

high alert medication di rawat inap SHLC. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan  umum  penelitian ini yaitu, untuk mengidentifikasikan  pengetahuan 

perawat di ruang perawatan tentang pengelolaan larutan kalium klorida pekat di 

rawat inap SHLC. 

1.4   Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu bagaimana pengetahuan 

perawat tentang pengelolaan larutan natrium klorida pekat sebagai high alert 

medication di SHLC? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau 

masukan bagi perkembangan pelayanan keperawatan di rumah sakit dan 
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menambah kajian ilmu pengetahuan perawat khususnya dalam pengelolaan 

larutan natrium klorida pekat sebagai high alert medication. 

1.5.2 Manfaat Praktikal 

Diharapkan hasil penelitian dapat menambah referensi atau pengetahuan 

baru dan  memberi masukan bagi pendidikan keperawatan untuk meningkatkan 

pengetahuan perawat  terhadap pengelolaan larutan kalium klorida pekat sebagai 

high alert medication di rumah sakit. 

a) Fakultas Ilmu Keperawatan 

Diharapkan hasil penelitian dapat menambah  referensi atau pengetahuan 

baru dan memberi masukan bagi pendidikan keperawatan untuk meningkatakan 

pengetahuan tentang pengelolaan larutan kalium klorida pekat sebagai high alert 

medication khususnya pada larutan natrium klorida pekat kepada semua perawat 

yang bekerja di rumah sakit. 

b)  Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya mengenai 

pengetahuan  perawat  tentang pengelolaan  larutan natrium klorida pekat sebagai 

high alert medication. 

 

 

 

 

 

 

 




