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BAB I 

PENDAHULUAN 

       Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, pernyataan masalah, 

pernyataan tujuan, pertanyaan penelitian dan manfaat penelitian, yaitu sebagai 

berikut: 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Standar Prosedur Operasional (SPO) identifikasi pasien adalah suatu 

proses pemberian tanda atau pembeda yang mencakup nomor rekam medis dan 

identitas pasien dengan tujuan agar dapat membedakan antara pasien satu dengan 

pasien yang lainnya guna ketepatan pemberian pelayanan, pengobatan dan tindakan 

atau prosedur kepada pasien. Menurut International Infection Prevention Week, 

(2017) seluruh industri kesehatan, kegagalan untuk benar mengidentifikasi pasien 

terus menghasilkan banyak kesalahan, kesalahan tranfusi, prosedur orang yang 

salah, kesalahan obat bahkan kesalahan pemberian bayi pada saat akan pulang.  

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia khususnya Direktorat Jendral 

Bina Upaya Kesehatan (2011) memilih dan menetapkan sistem akreditasi yang 

mengacu pada standar Joint Commision Internasional (JCI) yang setelah 

diidentifikasi, diperoleh standar yang paling relevan terkait dengan mutu pelayanan 

rumah sakit yaitu Internasional Patient Safety Goals (sasaran internasional 

keselamatan pasien) rumah sakit yang meliputi enam indikator salah satunya untuk 

meningkatkan patient safety. 

       Melihat kegiatan di ruang rawat inap ada saat melakukan asuhan keperawatan 

peneliti banyak menemukan perawat pada saat memberikan obat ke kamar pasien 



2 
 

masih belum semua melakukan identifikasi pasien. Bukan pada saat membagi obat 

saja seperti tindakan lain memasang kateter, menginfus, memasang NGT 

(Nasogastric Tube), perawat hanya melihat nama di file pasien dan tidak mengulang 

identifikasi lagi pada saat tiba di kamar pasien.  

Berdasarkan observasi peneliti saat di ruang rawat inap Siloam Hospitals 

Kebon Jeruk kebanyakan perawat jarang melakukan identifikasi kepada pasien. 

Banyak perawat yang melakukan tindakan hanya dengan melihat catatan hand over 

sendiri tanpa melakukan identifikasi kembali. Hal ini membuat peneliti ingin 

melihat gambaran pengetahuan perawat terhadap penerapan identifikasi pasien.  

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai pengetahuan 

perawat tentang identifikasi benar pasien dan penerapan sesuai Standar Operasional 

Prosedur di ruang rawat inap Siloam Hospitals Kebon Jeruk tersebut. Namun 

peneliti ingin mengkhususkan penelitian ini pada sasaran internasional yang 

pertama yaitu identify patient correctly (mengidentifikasi pasien dengan benar).  

1.2. Pernyataan Masalah  

Pada masa sekarang banyak persaingan yang semakin ketat. Internasional 

Patient Safety Goals (Sasaran Internasional Keselamatan Pasien) merupakan sarana 

baru bagi rumah sakit untuk bisa meningkatkan mutu rumah sakit itu sendiri. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah 

adalah peneliti ingin meneliti gambaran pengetahuan perawat terhadap penerapan 

identifikasi benar pasien di ruang rawat inap SHKJ (Siloam Hospitals Kebon 

Jeruk). 
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1.3. Pernyataan Tujuan  

       Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana atau apa yang dicari 

melalui penelitian dan dapat diukur. Dalam penelitian ini terdapat dua tujuan yaitu: 

1.3.1. Tujuan umum 

       Tujuan umum dari penelitian ini adalah melihat gambaran penerapan 

perawat dalam identifikasi benar pasien di ruang rawat inap dewasa SHKJ.  

1.3.2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1) Mengidentifikasi tindakan perawat  melakukan identifikasi pasien di    

ruang rawat inap dewasa SHKJ. 

2) Mengidentifikasi tindakan perawat melakukan identifikasi pasien saat               

akan dilakukan tindakan di ruang rawat inap dewasa SHKJ. 

3) Mengidentifikasi tindakan perawat melakukan identifikasi pasien saat 

akan mengambil darah atau spesimen untuk pemeriksaan di ruang rawat 

inap dewasa SHKJ. 

1.4. Pertanyaan Penelitian 

       Adapun pertanyaan penelitian yaitu bagaimana gambaran penerapan perawat 

dalam identifikasi benar pasien di ruang rawat inap SHKJ? 

1.5. Manfaat Penelitian  

1.5.1. Manfaat teoritis 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan perawat dalam 

berkomunikasi dengan pasien dan menjadi motivasi bagi perawat sehingga dapat 
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meningkatkan penerapan identifikasi benar pasien saat melakukan asuhan 

keperawatan.  

1.5.2. Manfaat praktis 

1) Divisi Keperawatan Siloam Hospitals Kebon Jeruk  

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemimpin Rumah Sakit 

untuk meningkatkan penerapan identifikasi benar pasien melalui pelatihan 

komunikasi bagi perawat. 

2) Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Pelita 

Harapan. 

Diharapkan  bagi mahasiswa keperawatan dapat digunakan sebagai 

landasan materi pembelajaran komunikasi di Fakultas Keperawatan dan 

Ilmu Kesehatan Universitas Pelita Harapan. 

3) Perawat 

Untuk meningkatkan penerapan identifikasi benar pasien supaya 

mengurangi kesalahan pada saat melakukan asuhan keperawatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




