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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Keselamatan pasien adalah merupakan tujuan utama dari sebuah pelayanan 

kesehatan. Patient Safty merupakan sesuatu yang jauh lebih penting dari pada 

sekedar efisiensi pelayanan kesehatan. Tomasulo (2000) mendefinisikan pasien 

Safety sebagai suatu tindakan yang dilakukan dalam menghindari, mencegah dan 

memperbaiki hasil yang buruk dari serangkaian proses perawatan kesehatan. 

Rangkaian tindakan yang dibahas mencakup apa yang mungkin disebut 

kesalahan dan penyimpangan, sehingga pasien Safety merupakan indikator mutu 

kualitas pelayanan kesehatan. 

 Rumah Sakit sebagai penyedia layanan kesehatan perlu memiliki sistem yang 

mendukung keselamatan pasien, tidak hanya untuk memperbaiki atau mengobati 

hasil yang buruk, melainkan dapat menghindari atau mencegah kejadian 

yang tidak diinginkan untuk terjadi. Early Warning Score system (EWS) 

merupakan konsep pendekatan proaktif untuk meningkatkan keselamatan 

pasien dan hasil klinis pasien yang lebih baik dengan standarisasi pendekatan 

asesment dan menetapkan skoring parameter fisiologis yang sederhana (Royal 

College of Physician, 2012). 

 Early Warning Score dibuat untuk mendeteksi dini kondisi perburukan 

pasien sekaligus menyiapkan rencana eskalasi dalam menangani kondisi 
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perburukan tersebut. Studi penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

mengenai evaluasi dampak penerapan Early Warning Score, memperoleh hasil 

penurunan angka kejadian CardioPulmonary arrest (Code Blue) yang 

signifikan sebesar 6 – 33%, serta peningkatan intervensi respons cepat atau 

manajemen dini oleh tim medis darurat dan rujukan cepat ke ruang perawatan 

intensif sebesar 50% (Maupin 2009; Moon 2011; Green 2006; Albert; 2011). 

 Penerapan Early Warning Score membutuhkan pemahaman dan perhatian 

khusus berupa kepatuhan skoring, monitoring dan kesiapan khusus terhadap 

rencana eskalasi dalam menghadapi kondisi gawat darurat selama 24 jam, 

sehingga pengetahuan dan sikap perawat diperlukan dalam mengaplikasikan 

keterampilan tersebut secara kompeten. Pelaksanaan EWS dimulai dari 

penetapan skor EWS (Skoring), pelaporan hasil skoring, pelaksanaan rencana 

eskalasi dan dokumentasi hasil Skoring EWS, serta dilakukan dalam waktu 24 

jam yakni setiap pelaksanaan pengkajian tanda tanda vital (Depkes, 2005). 

Pengetahuan, Sikap dan Kepatuhan perawat merupakan faktor yang penting 

dalam membentuk kesiapan perawat menghadapi kondisi tidak terduga misalnya 

keadaan CardioPulmonary arrest secara tiba tiba dan membutuhkan tindakan 

resusitasi secara cepat.  
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 Adapun data awal terbaru yang dijumpai peneliti mengenai angka 

kejadian cardiopulmonary Arrest dari bulan April hingga Juni 2017 adalah : 

1. Ruang rawat inap Samaria : 3 Kejadian (Code Blue: 2; DNR: 1) 

2. Ruang rawat inap  Bethesda 1 : 9 Kejadian (Code Blue: 5; DNR: 4) 

3. Ruang rawat inap Bethesda 2 : 20 Kejadian ( Code Blue: 16; DNR: 4) 

4. Ruang rawat inap Kana : 0 Kejadian 

5. Ruang rawat ICU : 6 Kejadian (Code Blue: 4 kejadian; DNR: 2) 

 Penurunan dan pencegahan angka kejadian Code blue adalah salah satu 

fungsi dari pelaksanaan EWS sebagai alat atau tools untuk mendeteksi dini 

kondisi perburukan klinis klien. Namun setelah Early Warning Score System 

diterapkan, angka kejadian code blue masih tinggi terjadi di Rumah Sakit 

Umum Siloam Kupang terutama ruang rawat inap Bethesda. Peneliti menelusuri 

lagi data lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan EWS. Peneliti menemukan 

rendahnya kepatuhan perawat dalam pelaksanaan skoring EWS. Hal ini dapat 

di lihat dari hasil audit dokumentasi skor EWS perawat yang masih kurang 

dari 50% yakni :Bulan Januari 37,6%, Februari 43% dan Maret 45% Tahun 

2017. Hasil dengan kategori baik terkait pengkajian atau skoring EWS adalah 

≥ 70%. Skoring sangat penting dalam konsep penerapan EWS, sebab skoring 

adalah langkah awal konsep EWS dijalankan. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan Pengetahuan dan sikap perawat terhadap kepatuhan 

Skoring Early Warning Score di Ruang Bethesda Rumah Sakit Umum Siloam 

Kupang”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Early Warning Score telah menjadi alat ukur terbakukan yang terbukti 

menurunkan angka kejadian Code Blue dan meningkatkan penanganan dini bagi 

pasien yang mengalami kondisi perburukan klinis. Pengetahuan, sikap dan 

kepatuhan perawat diperlukan dalam mengaplikasikan keterampilan pelaksanaan 

EWS secara kompeten. Penerapan Konsep EWS dimulai dari perhitungan Skor 

(Skoring) parameter Fisiologis, pelaporan hasil skoring, pelaksanaan aktivasi 

rencana eskalasi sampai pada pendokumentasian skor EWS. Data awal yang 

diperoleh peneliti dari Rumah Sakit Umum Siloam Kupang menunjukkan 

tingginya angka kejadian Code blue di ruang rawat inap Bethesda, diikuti oleh 

rendahnya kepatuhan pelaksanaan skoring EWS oleh perawat.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah Apakah ada hubungan antara Pengetahuan dan sikap perawat terhadap 

kepatuhan pelaksanaan Skoring Early Warning Score di Ruang Bethesda Rumah 

Sakit Umum Siloam Kupang? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap perawat terhadap kepatuhan 

Skoring Early Warning Score di ruang rawat inap Bethesda Rumah Sakit Umum 

Siloam Kupang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui karakteristik Perawat Bethesda Rumah Sakit Umum 

Siloam Kupang. 

2. Mengetahui tingkat pengetahuan Perawat Bethesda Rumah Sakit 

Umum Siloam Kupang, mengenai Konsep Early Warning Score. 

3. Mengetahui sikap Perawat Bethesda  terhadap Penerapan Early 

Warning Score di Rumah Sakit Umum Siloam Kupang. 

4. Mengetahui  Tingkat  Kepatuhan  Skoring  Early  Warning  Score  

oleh perawat Rumah Sakit Umum Siloam Kupang. 

5. Mengetahui  hubungan  Pengetahuan  terhadap  kepatuhan  Skoring  

Early Warning Score di ruang  Bethesda Rumah Sakit Umum Siloam 

Kupang. 

6. Mengetahui hubungan sikap terhadap kepatuhan skoring Early 

Warning Score di ruang Bethesda  Rumah Sakit Umum Siloam Kupang. 
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1.4 PERTANYAAN PENELITIAN 

 Berdasarkan  pernyataan  masalah  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  

maka pertanyaan penelitian adalah 

1. Bagaimana tingkat pengetahuan perawat dalam penerapan Early Warning 

Score di Ruang rawat inap Bethesda Rumah Sakit Umum Siloam 

Kupang? 

2. Bagaimana sikap perawat dalam penerapan Early Warning Score di 

ruang rawat inap Bethesda Rumah Sakit Umum Siloam Kupang? 

3. Bagaimana tingkat Kepatuhan Skoring Early Warning Score oleh 

perawat pada pasien di ruang rawat inap Bethesda Rumah Sakit Umum 

Siloam Kupang. 

4. Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap perawat 

terhadap Kepatuhan Skoring Early Warning Score di ruang rawat inap 

Bethesda Rumah Sakit Umum Siloam Kupang? 

1.5 HIPOTESA PENELITIAN 

1. H1  :  Ada  hubungan  antara  Pengetahuan  dan  sikap  perawat  terhadap 

Kepatuhan Skoring EWS. 

2. H0 : Tidak ada hubungan antara Pengetahuan dan sikap perawat terhadap 

Kepatuhan Skoring EWS. 
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1.6 MANFAAT PENELITIAN 

1. Rumah Sakit Siloam 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peningkatan 

kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Siloam khususnya 

peningkatan Kualitas asuhan keperawatan dalam penerapan Early 

Warning Score yang lebih komprehensif. 

2. Profesi Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk profesi 

keperawatan sebagai pelopor standarisasi asuhan keperawatan terutama 

dalam penerapan Early Warning Score oleh Perawat sebagai alat 

terbakukan dalam mendeteksi secara dini kondisi perburukan klien, 

pengaktifan respons cepat terhadap kejadian henti nafas henti jantung, 

terlebih meningkatkan perhatian perawat dalam memonitor keadaan 

pasien secara menyeluruh dan komprehensif. 

3. Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 




