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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan di bahas tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian,kerang kateori dan kerangka konsep, pertanyaan penelitian serta 

manfaat penelitian.  

1.1 Latar belakang 

 Pemberian obat secara aman merupakan perhatian utama untuk 

keselamatan pasien. Sebagai petugas yang terlibat langsung dalam pemberian 

obat, perawat harus mengetahui peraturan dan prosedur dalam pemberian obat 

karena hampir semua kesalahan dalam pemberian obat terkait dengan dua hal 

tersebut. Petugas harus mengetahui informasi setiap obat sebelum memberikannya 

kepada pasien, agar mencegah terjadinya kesalahan. Pemberian obat secara benar, 

dokumentasi dengan benar dan pemantauan efek obat merupakan tanggung jawab 

dari semua perawat yang terlibat dalam pemberian obat. Pemberian obat yang 

keliru disebut medication error. (World Health Organization [WHO], 2012). 

 Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem yang diterapkan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit.Sistem tersebut meliputi 

penilaian risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan faktor 

risiko, pelaporan dan analisis insiden, tindak lanjut pasca insiden, serta 

implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko (Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia [Depkes RI], 2008). Sistem tersebut diharapkan 

dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat 
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melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya 

dilakukan (Depkes RI,2006). 

 Medication error ditimbulkan karena kesalahan kebijakan, infrastruktur, 

biaya, standard operating procedure (SOP), lingkungan kerja maupun tingkat 

pengetahuan yang rendah oleh petugas (Depkes RI, 2008). Oleh karena itu, 

perawat sebagai salah satu pelaksana terapi berpotensi melakukan kesalahan jika 

tidak mempunyai tingkat pengetahuan dan kesadaran yang tinggi mengenai 

dampak pemberian obat yang keliru. Data tentang medication error yang 

dilakukan terutama oleh perawat di Indonesia belum dapat ditemukan. 

 Pelaksanaan program keselamatan pasien yang dapat menyebabkan 

medication error dalam pelayanan rumah sakit dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti organisasi dan manajemen, lingkungan kerja yang bersifat 

mengganggu dan beban kerja berlebih, team work, faktor tugas seperti 

ketersediaan SOP dan faktor individu yang meliputi pengetahuan, keterampilan, 

sikap dan kondisi fisik/mental (Cahyono, 2008). Selainitu, adanya kerjasama dan 

komunikasi yang baik antar perawatakan menurunkan tingkat terjadinya 

medication error (Flynn dkk, 2012). 

 Di Siloam Hospitals Lippo Cikarang, medication error terjadi dengan 

persentase yang berbeda-beda tiap bulannya, pada tahun 2017 di bulan januari 

terdapat 171 insiden, februari 296 insiden, maret 244 insiden, april 179 insiden, 

mei 103 insiden, dan juni 187 insiden. Berdasarkan hasil wawancara peneliti 

dengan lima perawat ruangan rawat inap pada 5-6 Juli 2017, didapatkan tiga 

darinya mengatakan tidak memahami batasan medication error dan jarang 
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mengikuti pelatihan yang terkait, meskipun sudah disediakan pelatihan rutin 

setiap tiga bulan oleh Hospitals Lippo Cikarang. (Wawancara dengan Perawat X, 

pada 5-6 Juli 2017) 

1.2    Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan 

yang diteliti adalah tingkat pengetahuan perawat mengenai medication error di 

ruang rawat inap Orchid dan Chrysantemum di Siloam Hospitals Lippo Cikarang. 

1.3    PertanyaanPenelitian 

Bagaimana tingkat pengetahuan perawat rawat inap Siloam Hospitals Lippo 

Cikarang tentang medication error? 

1.4    Tujuan Penelitian 

Mengetahui tingkat pengetahuan perawat tentang medication error 

1.5    ManfaatPenelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak 

yang terkait, antara lain : 

1) Bagi Siloam Hospitals Lippo Cikarang 

Mengetahui tingkat pengetahuan perawat tentang medication error 

dimana hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan 

serta keselamatan pasien. 

 

 

 

2) Bagi perawat 
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Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan mengenai 

medication error dan menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan 

membawa dampak bagi pasien, sehingga meningkatkan ketelitian dan 

kepatuhan perawat dalam setiap tindakan yang dilakukan. 

3) Bagi pendidikan keperawatan 

Bahan informasi pendahuluan bagi penelitian serupa di masa 

mendatang atau sebagai informasi pembanding bagi penelitian di masa 

lalu. 

4) Bagi peneliti 

Pengalaman dalam melakukan penelitian dan meningkatkan 

pemahaman tentang pentingnya tingkat pengetahuan perawat mengenai 

medication error yang memperngaruhi keselamatan pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




