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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasien yang dirawat di rumah sakit karena keadaan darurat medis berisiko 

mengalami kemunduran kondisi klinis karena perubahan fisiologis tubuh mereka. 

Mayoritas penyakit akut berkembang secara bertahap selama berjam-jam dan 

tampak dari tanda vital abnormal pada pasien (Gwinutt, 2010 dalam Atkinson, 

2013). Tanda vital abnormal ini mencerminkan kegagalan sistem kardiovaskular, 

pernafasan dan neurologis yang dikenal sebagai prekursor menuju peristiwa kritis 

(Atkinson, 2013). 

Pada tahun 1997 Morgan, Williams dan Wright di Inggris adalah yang 

pertama mengembangkan dan menerbitkan Early Warning Score dengan lima 

parameter fisiologis (Kyriacos, Jelsma, James & Jordan, 2014). Sejak itu, sistem 

EWS telah dimodifikasi yakni denyut nadi, tekanan darah sistolik, respirasi, suhu 

dan tingkat kesadaran (Kyriacos et al, 2014) dan telah diterapkan oleh banyak 

Rumah Sakit di Inggris terutama National Health Service. Royal College telah 

merekomendasikan National Early Warning Score (NEWS) sebagai standarisasi 

untuk penilaian penyakit akut, dan digunakan pada tim multidisiplin (Royal 

College of Physician [RCP], 2012). 

Early Warning Score (EWS) dikembangkan untuk memfasilitasi deteksi 

dini penurunan kondisi pasien dengan mengkategorikan tingkat keparahan 

penyakit pasien dan mendorong staf perawat untuk mengajukan review medis 
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pada titik tertentu dengan memanfaatkan alat komunikasi terstruktur (Mitchell et 

al., 2010 dalam National Clinical Effectiveness Committe [NCEC], 2013). EWS 

juga membantu dalam manajemen pengelolaan pasien yang memburuk secara 

klinis/pasien yang beresiko mengalami kemunduran klinis dan mendapat 

perawatan klinis serta pengambilan keputusan yang tepat (Canterbury District 

Health Board [CDHB], 2014). Penilaian EWS dilakukan menggunakan enam 

parameter fisiologis sederhana yakni respirasi, saturasi oksigen, suhu, tekanan 

darah sistolik, denyut nadi dan tingkat kesadaran (RCP, 2012).  

Perawat berperan penting dalam mengidentifikasi adanya perubahan 

fisiologis pada pasien. Perawat secara ideal ditempatkan untuk mengidentifikasi 

pasien melalui pengamatan dan penilaian keperawatan pada periode sebelum 

penyakit kritis, dan untuk melakukan intervensi pada tahap awal dalam mencegah 

penurunan lebih lanjut (Higginson & Jones, 2009 dalam Atkinson, 2013).  

Segala aktivitas yang dilakukan perawat terhadap pasien harus 

terdokumentasikan dengan baik. Dokumentasi merupakan pernyataan tentang 

kejadian atau aktivitas yang otentik dengan membuat catatan tertulis. Dengan 

demikian, dokumentasi keperawatan ini menjadi bukti tindakan yang dilakukan 

perawat terhadap pasien (Asmadi, 2008). 

Observasi awal yang dilakukan peneliti menemukan bahwa pengkajian 

TTV semua pasien rawat inap dilakukan dalam rentang waktu yang sama. Pada 

pasien-pasien tertentu seperti pasien dengan Stroke Hemorrhagic dan penurunan 

kesadaran dipasang monitor untuk membantu dalam pemantauan TTV. 

Pemantauan pada rekam medis pasien menemukan bahwa pengkajian EWS 
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dilakukan dan skor EWS juga didokumentasikan tiap shift. Tetapi dalam 

penghitungan skor EWS, respirasi sering terabaikan. Padahal menurut RCP 

(2012), respirasi juga termasuk parameter fisiologis dalam penilaian skor EWS.   

Melalui wawancara dengan HDON Siloam Hospitals Labuan Bajo (SHLB) 

didapati bahwa pelatihan EWS sudah dilakukan 2 kali sejak rumah sakit 

beroperasi. Pihak manajemen pun telah melakukan audit dokumentasi untuk 

melihat konsisten dan tidaknya pengisian dokumentasi EWS yang dilakukan oleh 

perawat yang tercatat dalam rekam medis. Auditnya menemukan bahwa 

pendokumentasian EWS pada setiap lembar rekam medis belum konsisten. 

Dokumentasi yang diaudit diambil dari 39 rekam medis pasien rawat inap per 

Januari 2017 (Wawancara dengan HDON SHLB, 5 Juli 2017).  

Hasil audit menemukan bahwa pendokumentasian EWS pada lembar 

catatan medis gawat darurat sebesar 56%, pendokumentasian EWS pada 

integrated notes sebesar 92%, pendokumentasian EWS pada catatan perpindahan 

pasien antar ruangan sebesar 75%, pendokumentasian EWS pada catatan 

perpindahan pasien dari OPD/ED sebesar 79%, pendokumentasian EWS pada 

lembar observasi harian sebesar 92% dan pendokumentasian EWS pada formulir 

peri operatif nursing process  sebesar 71%. 

Melihat tidak konsistennya pendokumentasian EWS pada setiap lembar 

rekam medis di Siloam Hospitals Labuan Bajo, penulis tertarik untuk meneliti 

tentang gambaran pengetahuan perawat tentang pendokumentasian EWS di ruang 

rawat inap dan Intensive Care Unit (ICU) SHLB. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Early Warning Score berperan penting sebagai pendeteksi adanya 

perburukan kondisi pasien. Penilaian EWS dilakukan dengan menilai enam 

parameter sederhana yang juga merupakan bagian dari pengkajian tanda-tanda 

vital pasien. Pengkajian skor EWS dilakukan sejak awal pasien masuk dan selama 

menjalani perawatan di rumah sakit. Semua kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan oleh perawat kepada pasien perlu dicatat atau didokumentasikan 

sebagai bukti otentik dari pelaksanaan tindakan keperawatan. Melihat pentingnya 

dokumentasi sebagai bukti otentik dari aktivitas/tindakan keperawatan yang 

dilakukan oleh perawat kepada pasien, peneliti menilai perlu melihat gambaran 

pengetahuan perawat tentang dokumentasi EWS itu sendiri.  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan perawat tentang pendokumentasian 

Early Warning Score (EWS) di ruang rawat inap dan Intensive Care Unit (ICU) 

Siloam Hospitals Labuan Bajo. 

  

1.4  Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran pengetahuan perawat tentang pendokumentasian 

Early Warning Score di ruang rawat inap dan Intensive Care Unit (ICU) Siloam 

Hospitals Labuan Bajo? 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

keperawatan tentang gambaran pengetahuan perawat tentang 

pendokumentasian Early Warning Score.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau informasi tentang 

pengetahuan perawat terkait sistem Early Warning Score yang dilakukan 

di Siloam Hospitals Labuan Bajo dan dapat dipakai sebagai pertimbangan 

untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui pelatihan tentang EWS dan 

evaluasi rutin terkait penggunaan EWS. 

2) Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk dilakukan penelitian 

selanjutnya terkait Early Warning Score (EWS) dengan populasi dan 

sampel yang lebih besar. 

 

 

 

 

 

 

  




