
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  Pada bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian serta manfaat 

penelitian. 

1.1 Latar Belakang  

  Kegiatan pendokumentasian asuhan keperawatan sangat diperlukan 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dokumentasi adalah sesuatu yang 

tertulis tentang keadaan pasien secara komprehensif, pelayanan keperawatan yang 

diberikan, serta sebagai catatan tentang bukti bagi individu yang berwenang 

(Potter & Perry, 2009). Dokumentasi keperawatan merupakan salah satu fungsi 

yang paling penting dari perawat sejak zaman Florence Nightingle karena 

berfungsi ganda dan beragam tujuan. Saat ini sistem pelayanan kesehatan 

memerlukan dokumentasi yang menjamin kesinambungan perawatan, 

kelengkapan data, proses keperawatan dan mendukung kualitas perawatan pasien 

(Cheevakaesmook et al, 2014). Dokumentasi keperawatan merupakan informasi 

tertulis tentang status dan perkembangan kondisi klien serta semua kegiatan 

asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat (Fisbach 1991; Setiadi, 2012).  

   Menurut Nursalam, 2011 Dokumentasi keperawatan mempunyai 

makna yang penting dilihat dari berbagai aspek seperti kualitas, pelayanan, 

komunikasi, pendidikan, penelitian, dan akreditasi. Oleh karena itu pengkajian 

yang benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan kenyataan sangat penting dalam 

merumuskan suatu diagnosis keperawatan dalam memberikan asuhan 

keperawatan sesuai dengan respons individu, sebagaimana yang telah ditentukan 

dalam standar praktik keperawatan dari American Nursing Association (ANA). 

Kelengkapan pendokumentasian asuhan keperawatan merupakan bagian dari 

kualitas pelayanan keperawatan di rumah sakit (Siswanto, 2013). 

   Dalam melakukan dokumentasi banyak penelitian menunjukkan bahwa 

dokumentasi keperawatan di berbagai rumah sakit masih belum sesuai standar 

sehingga dapat mempengaruhi dokumentasi pasien dan terjadinya kesalahan 

dalam status pasien. Hartanto (2010) menyatakan bahwa dokumentasi masih 

belum dilakukan secara optimal oleh kebanyakan perawat dalam melaksanakan 
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tugasnya melalui evaluasi dokumentasi keperawatan pada beberapa rumah sakit 

umum, ditemukan bahwa kemampuan perawat menuliskan dokumentasi dengan 

menggunakan proses keperawatan yang memenuhi kriteria rata-rata <60%. 

Dokumentasi keperawatan di Rumah Sakit Umum Siloam Lippo Karawaci pada 

tahun 2016 melakukan pendokumentasian pasien secara optimal dengan 

memenuhi kriteria hingga >85% pengkajian pasien baru dan dilengkapi dalam 

waktu 1 X 24 jam. Pada bulan Januari target pencapaian pengkajian awal 80%, 

Februari 70%, Maret 75%, April 94.4%, Mei 99.7%, Juni 76.7%, Juli 97.6%, 

Agustsus 98%, September 96%, Oktober 98%, November 97%, Desember 97%.  

     Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti kelengkapan 

pengkajian awal, karena ada perbedaan persentase tiap bulannya dalam tingkat 

pengisian dokumen pasien, maka peneliti tertarik untuk meneliti gambaran 

kelengkapan dokumentasi pengkajian awal  pasien rawat inap lantai 2 di Paviliun 

Rumah Sakit Umum Siloam Lippo Karawaci. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

  Melakukan dokumentasi terhadap pasien tiba di ruangan merupakan 

proses tahap pengkajian yang penting dalam pengumpulan data pasien sebagai 

catatan tentang kondisi, kualitas, tanggapan/respons pasien terhadap tindakan 

medis, tindakan   keperawatan, yang akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan 

pasien dalam merumuskan suatu diagnosis keperawatan dan sebagai 

dokumentasi data yang berharga untuk memberikan asuhan keperawatan secara 

tepat yang merupakan aspek penting dalam perawatan pasien. Kekurangan 

informasi perawat dalam melakukan pengkajian terhadap pasien dapat 

mengakibatkan ketidakefektifan perawat dalam mengkaji kondisi atau status 

pasien. Oleh karena itu, peneliti tertarik membahas dan meneliti tentang 

bagaimana gambaran perawat melakukan kelengkapan dokumentasi pengkajian 

awal terhadap pasien rawat inap di Paviliun Rumah Sakit Umum Siloam Lippo 

Karawaci. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran kelengkapan 

dokumentasi pengkajian awal terhadap pasien rawat inap lantai 2 di Paviliun 

Rumah Sakit Umum Siloam Lippo Karawaci. 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

  Bagaimana gambaran perawat dalam melakukan dokumentasi 

terhadap pasien baru tiba di ruangan di Paviliun Rumah Sakit Umum 

Siloam Lippo Karawaci. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

   Penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan mengenai 

gambaran tingkat pemahaman dalam melakukan dokumentasi   

pengkajian lengkap pasien baru tiba di ruangan di Pavilium Rumah Sakit 

Umum Siloam Lippo Karawaci. 

 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Institusi Rumah Sakit 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

mengetahui gambaran tingkat melakukan pengkajian lengkap terhadap 

pasien baru tiba di ruangan, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

perawat di Rumah Sakit Umum Siloam Lippo Karawaci. 

2. Bagi Pendidikan Keperawatan 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa jadikan sebagai acuan 

pembelajaran untuk mengembangkan konsep maupun teori keperawatan 

dalam melakukan pengkajian awal terhadap pasien baru tiba diruangan. 

 

3. Bagi Penelitian Keperawatan 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dasar bagi 

peneliti selanjutnya yang meneliti tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan tingkat pemahaman perawat dalam melakukan pengkajian 

lengkap terhadap pasien baru tiba di ruangan. 




