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BAB I 

PENDAHULUAN 

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

tujuan umum dan tujuan khusus penelitian, pertanyaan penelitian, serta manfaat 

dari penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan pasien merupakan bagian terpenting dalam pelayanan 

kesehatan. Sehingga semua pelayanan kesehatan / rumah sakit akan 

mengupayakan kesembuhan bagi pasien. Salah satu dari keselamatan pasien 

yaitu pada kondisi kegawatdarurat. Keadaan gawat darurat merupakan 

keadaan yang terjadi secara tiba – tiba dan perlu  perhatian khusus dalam 

memberikan penangananyang tepat. 

Keadaan gawat darurat yang mengancam nyawa adalah cardiac 

respiratory arrest. Cardiac arrest adalah hilangnya fungsi jantung secara 

mendadak, sedangkan respiratory arrest adalah kondisi saat seorang berhenti 

bernafas saat paru – paru mereka berhenti gagal berkontraksi secara efektif 

(America Heart Association, 2010). BerdasarkanAmericaHeart Associaton 

(2010), terdapat 359,400 kasus Out–HospitalCardiac Arrest dan 209,000 

kasus In-Hospital Cardiac Arrest. Data rumah sakit umum Siloam Kupang, 

pasien yang meninggal pada bulan April hingga Juni 2017 sekitar 35  pasien 

meninggal dan 19 pasien mengalami code blue di ruangan rawat inap.Pasien 

yang mengalami code blue terdiri dari 4 ruangan rawat inap yaitu ruangan 
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Samaria terdiri dari 4 pasien, Bethesda 1 terdiri dari 5, Bethesda 2 terdiri dari 

8 pasien dan ICU terdiri dari 2 pasien.  

Dalam pelayanan rumah sakit, pasien dengan henti napas henti jantung 

akan dilakukan tindakan code blue. Kondisi pasien yang mengalami 

perburukan dapat dilakukan identifikasi deteksi dini dengan sistem Early 

Warning Score/ EWS. RSCM dan Siloam Hospital Group telah memakai 

EWS dalam mendeteksi perburukan pasien secara dini, sehingga perburukan 

pasien dapat segera ditangani atau dikenali dengan cepat.  

Di Inggris, National Patient Safety Agency (2007) mengemukakan bahwa 

semua perawatan akut harus menggunakan sistem Early Warning Scoring 

(EWS) untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko mengalami kemunduran. 

EWS didasarkan atas penilaian terhadap perubahan keadaan pasien melalui 

pengamatan yang sistematis terhadap semua perubahan fisiologi pasien 

(Royal College of Physicians, 2012). Didalam EWS terdapat salah satu 

tindakan klinis seperti melakukan observasi yang terdiri dari pengecekan 

berkala tanda – tanda vital pasien dan melakukan tindakan yang tepat sesuai 

kondisi pasien.  

Menurut Suharsimi Arikunto (2013), observasi adalah pengamatan 

langsung dari lingkungan fisik atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang 

sedang berlangsung  yang mencakup semua kegiatan perhatian ke objek 

dengan menggunakan alat penilaian sensorik. Sehingga observasi menjadi 

perhatian khusus pada pasien. Apabila observasi tidak dijalankan dengan 

benar dan secara berkala, maka data yang didapat akan  mempengaruhi 
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kondisi pasien. Observasi merupakan kunci utama dalam mengidentifikasi 

perburukan pasien dan penentuan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. 

Pelaksanaan yang tepat dalam melakukan tindakan dapat menunjang 

keberhasilan tindakan tersebut.   

Data awal penelitian yang diambil berdasarkan pengamatan peneliti pada 

14 Juni 2017 di Rumah Sakit Umum Siloam Kupang, terdapat 4 perawat yang 

tidak melakukan observasi monitoring selama 30 menit sesuai jam pada 

pasien dengan  EWS kategori tinggi. Observasi pasien ini dapat dilihat dari 

kehadiran perawat ke pasien dalam mengukur tanda – tanda vital pasienserta 

penulisan dokumentasi EWS didalam lembaran integreted note. Dokumentasi 

EWS di Rumah Sakit Umum Siloam Kupang masih belum maksimal. 

Presentasi dokumentasi yang didapat pada bulan Januari 2017 sekitar 37,6 % 

sampai pada Mei 2017 sekitar 63 %. Jumlah ini masih perlu ditingkatkan lagi 

hingga mencapai presentasi yang memuaskan.  

Adapun penelitian – penelitian yang dilakukan Med (2016) tentang “Daily 

surveillance with early warning scores help predict hospital mortality in 

medical wards”, EWS dapat memprediksi kematian pasien 85% pasien 

meninggal dengan skor tinggi atau lebih dari 3. EWS juga dapat menurunkan 

angka kematian pada pasien seperti pada penelitian yang dilakukan Smith 

(2014) tentang “Early Warning Scores : A Systematic Review” didapatkan 

hasil pasien yang dilakukan resusitasi meningkat setelah penerapan EWS dari 

47, 9% menjadi 64,6% pasien dilakukan resusitasi.  
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Penerapan EWS ini mendeteksi dengan cepat perburukan pasien dan 

tindakan resusitasi yang tepat untuk diberikan. Penelitin yang dilakukan 

Green & William  (2006) tentang “An evaluation of an early warning clinical 

marker referral tool” penurunan code blue  menjadi 59 % - 75%. Sehingga 

dari beberapa data awal yang didapat peneliti serta hasil penelitian yang 

dilakukan sebelumnya serta manfaat pentingnya EWS bagi sebuah rumah 

sakit membuat peneliti tertarik untuk meneliti gambaran pelaksanaan 

observasi pasien early warning score di ruangan rawat inap Rumah Sakit 

Umum Siloam Kupang.  

1.2 Pernyataan Masalah 

Cardiac arrest adalah hilangnya fungsi jantung secara mendadak (America 

Heart Association, 2010).Dalam pelayanan rumah sakit, pasien dengan henti 

napas dan henti jantung akan dilakukan tindakan code blue. Kemunduran 

kondisi pasien dapat dilakukan indetifikasi deteksi dini dengan sistem Early 

Warning Score/ EWS. Keberhasilan Early Warning Score berkaitan erat 

dengan peran perawat lewat pemantaun observasi tanda – tanda vital pada 

pasien. Pemantauan yang tepat dapat menjadi kunci keberhasilan dari sistem 

EWS. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti “Bagaimana Gambaran Pelaksanaan Observasi Pasien DenganEWS 

Kategori Ringan dan Medium diruangan rawat inap Bethesda 2 Rumah Sakit 

Umum Siloam Kupang”. 
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1.3 Pernyataan Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengetahui gambaran pelaksanaan observasi pasien dengan EWS 

kategori rendah dan medium diruangan rawat inap Bethesda 2 Rumah 

Sakit Umum Siloam Kupang.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahuigambaran pelaksanaan EWS rendah berdasarkan 7 

parameter(respirasi, suhu, SpO2, O2 tambahan, nadi, kesadaran, 

td sistolik).  

2. Mengetahui gambaran pelaksanaan EWS medium berdasarkan 7 

parameter (respirasi, suhu, SpO2, O2 tambahan, nadi, kesadaran, 

td sistolik).  

3. Mengetahui gambaran pelaksanaan EWS kategori rendah dan 

medium.   

4. Mengetahui gambaran pendokumentasian EWS kategori rendah 

dan medium pada integreted note. 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

pertanyaan penelitiannnya adalah “Bagaimana gambaran pelaksanaan 

observasi pasien denganEWS kategori rendah dan medium diruangan rawat 

inap Bethesda 2 Rumah Sakit Umum Siloam Kupang?” 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sumber 

pengetahuan dalam bidang kesehatan. 

1.5.2 Manfaat untuk Penulis 

Penelitian dapat memberikan informasi mengenai 

gambaranpelaksanaan observasi pasien dengan kategoriEWS rendah 

dan medium, serta sebagai syarat dalam tugas akhir akademik.Dan 

juga melalui penelitian ini penulis dapat belajar cara menganalisis 

suatu karya ilmiah sebagai bekal penelitian selanjutnya. 

1.5.3 Manfaat utuk Rumah Sakit Umum Siloam kupang 

Diharapakan penelitian ini dapat membantu memberikan informasi 

tentang pelaksanaan observasi  pasien EWS rendah dan medium.Dan 

juga mengevaluasi sistem yang telah berjalan untuk hasil yang lebih 

maksimal.  

1.5.4 Manfaat untuk Peneliti Lain 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi 

bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang 

sama. 

 




