
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Peran perawat secara umum, adalah sebagai pendidik, pelaksana, manager, 

dan penasihat (Potter dan Perry, 2014). Apabila dikaitkan dengan tugas perawat di 

rumah sakit sebagai pelaksana dalam pemberian obat pada pasien, maka fungsi dan 

peran perawat amat banyak. Dalam perannya sebagai pelaksana asuhan 

keperawatan, perawat akan melaksanakan fungsi, tugas dan kegiatan berdasarkan 

kebutuhan pasien yang sedang dirawat,  serta kompetensi yang dimiliki oleh 

perawat tersebut.  Pemenuhan kebutuhan pasien harus diselaraskan dengan 

kompetensi keperawatan, sehingga menuntut perawat melakukan setiap tugas dan 

kegiatan secara profesional. Oleh karena itu, setiap perawat harus diperhatikan 

Kualitas Hidup Profesional (KHP) agar dapat memberikan kualitas layanan yang 

optimal di tatanan klinik. 

 Adapun  aspek - KHP, yaitu aspek positif (compassion satisfaction), dan 

aspek negatif (compassion fatigue). Compassion fatigue dibagi lagi dalam dua 

kategori, yaitu burnout (BO) dan secondary trauma stress (STS) (Stamm, 2010). 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, menuntut perawat memberikan 

asuhan keperawatan secara profesional dalam keterampilan dan pengambilan 

keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang akurat memerlukan 

perhitungan khusus sehingga perawat dituntut untuk menguasai berbagai teknik 

perhitungan obat sebagai dampak tuntutan berkembangnya teknologi yang ada, 
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sehingga menuntut perawat untuk terus mengembangkan kemampuannya. Keadaan 

tersebut dapat menimbulkan stress pada perawat yang berakhir dengan kejadian 

burnout (Stamm, 2010).  

Burnout merupakan kelelahan mental, emosional, dan fisik karena stres 

berkepanjangan sebagai dampak dari trauma sekunder dan trauma primer. Trauma 

sekunder merupakan sebuah perasaan negatif yang didorong oleh rasa takut dan 

trauma yang berhubungan dengan pekerjaan, sedangkan trauma primer adalah 

trauma langsung di tempat kerja. Namun, keadaan burnout sering diakibatkan oleh 

kombinasi trauma primer dan sekunder (Stamm, 2010). Berdasarkan penelitian 

yang dimuat dalam jurnal kesehatan masyarakat, Universitas Diponegoro,  Stressor 

kerja pada perawat sesuai urutannya adalah beban kerja sebesar 82%, pemberian 

upah yang tidak adil 58%, kondisi kerja 52%, tidak diikutkan dalam pengambilan 

keputusan 45% (Kasmarani, 2012). Peneliti menemukan bahwa adanya perawat 

yang mengeluh karena banyaknya pasien yang dirawat setiap hari, mengaku merasa 

lelah dengan rutinitas pekerjaannya, mengeluhkan gaji yang diterima tidak sesuai 

dengan beban pekerjaan yang mereka hadapi setiap harinya, juga dengan 

perbandingan perawat pasien yang tidak ideal.  

World Health Organization (WHO) mencatat ada sekitar 2-14% kejadian 

medication error yang dialami oleh seluruh pasien di Amerika Serikat, sehingga 

kejadian tersebut berdampak kerugian 1-2% pada sejumlah pasein  Amerika Serikat 

(WHO, 2014). Kejadian serupa terjadi di negara-negara Asia Tenggara seperti 

Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina, bahwa medication 

error Berdasarkan temuan dari national center of biothecnology information khusus 
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administration error seperti kesalahan waktu pemberian obat, dan salah dosis obat 

paling sering terjadi (NCBI, 2014).  Di Indonesia, keadaan serupa dilaporkan oleh 

peta nasional keselamatan pasien (KONGRES PERSI, 2007) kesalahan pemberian 

obat merupakan kesalahan yang paling banyak terjadi diantara 10 besar insiden 

yang terjadi di Rumah Sakit di Indonesia (Kemenkes, 2008).  

Berdasarkan data awal yang didapatkan dari  perawat yang bertugas di ruang 

rawat inap di RSU Siloam Kupang mengenai sistem primary team nursing model 

(PTMN) diketahui bahwa rasio perawat – pasien antara 1:4 hingga 1:6. Bahkan 

mencapai 1:10 untuk dinas pagi dan siang serta dapat berubah ketika dinas malam 

menjadi 1:13-14. Rentang rasio tersebut menjadi salah satu pemicu beban kerja 

perawat semakin berat, sehingga keadaan tersebut menjadi stressor tersendiri bagi 

perawat yang berdinas di ruangan tersebut. Selain itu rata-rata Bed Occupancy Rate 

(BOR) tiap bulan yang mencapai 85% menjadi pemicu kejadian ME. 

Mengacu pada kondisi dan fenomena tersebut maka perlu diketahui ada 

tidaknya hubungan antara burnout dengan kejadian medication error di RSUSK. 

Berdasarkan data yang tercatat pada Rumah Sakit Umum Siloam Kupang (RSU 

Siloam Kupang) pada bulan Januari hingga Juni 2017, telah terjadi 90 kejadian 

medication error, dengan rata-rata 18 kejadian setiap bulan. Berdasarkan 90 

kejadian medication error tersebut, didapati bahwa 85 (94%) kasus yang terjadi 

merupakan bagian dari administration error yang dilakukan oleh perawat pada saat 

melakukan pemberian obat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Perawat yang bertugas di Ruang rawat inap RSU Siloam Kupang yang harus 

bekerja dengan rasio perawat: pasien 1:10-14 menjadi salah satu pemicu beban 

kerja perawat semakin tinggi dan diperberat oleh tingginya rata-rata BOR tiap 

bulan yang mencapai 85%, keadaan tersebut mempengaruhi tingkat stress yang 

tinggi sebagai seorang perawat sangat berpengaruh terhadap Kualitas Hidup 

Profesional (KHP) yang dimilikinya dalam bentuk burnout yang bisa saja dialami 

perawat yang bertugas di ruang rawat inap RSU Siloam Kupang. Kualitas Hidup 

Profesional (KHP) yang buruk dapat menyebabkan penurunan performa kerja di 

lapangan, contohnya adalah medication error. Ruang rawat inap RSU Siloam 

Kupang terjadi medication error sebanyak 90 kali, dan 94% dari total medication 

error yang terjadi merupakan administration error yang dilakukan oleh perawat di 

RSU Siloam Kupang. 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum  

Mengetahui hubungan antara burnout dengan kejadian medication error 

khususnya administration error oleh perawat di ruang rawat inap Rumah 

Sakit Umum Siloam Kupang.  

1.3.2 Tujuan khusus 

a. Mengidentifkasi data demografi perawat di ruang rawat inap Rumah 

Sakit Umum Siloam Kupang. 

b. Mengidentifikasi jumlah perawat yang mengalami burnout di ruang 

rawat inap Rumah Sakit Umum Siloam Kupang. 
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c. Mengidentifikasi jumlah kejadian medication error pada proses 

administration (administration error) di ruang rawat inap Rumah Sakit 

Umum Siloam Kupang selama periode Januari - Oktober 2017.  

d. Mengidentifikasi hubungan antara jumlah perawat yang mengalami 

burnout dengan jumlah kejadian medication error pada proses 

administration (administration error) di ruang rawat inap Rumah Sakit 

Umum Siloam Kupang. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

a. Berapakah perawat yang mengalami burnout  di ruang rawat inap Rumah 

Sakit Umum Siloam Kupang? 

b. Berapakah jumlah medication error pada proses administration error di 

ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Siloam Kupang selama periode 

Januari – oktober 2017? 

c. Apakah ada hubungan antara perawat yang mengalami burnout dengan 

jumlah kejadian medication error pada proses administration error di 

ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Siloam Kupang? 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat teoritis  

     Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran realitas mengenai hubungan 

antara perawat yang mengalami burnout dengan kejadian medication error di ruang 

rawat inap Rumah Sakit Umum Siloam Kupang.  

1.5.2 Manfaat praktis 

a) Bagi penulis 
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     Proses yang dijalankan dan hasil dalam penelitian ini menjadi 

pengalaman dalam peneltian yang berkaitan dengan hubungan kejadian 

burnout perawat dengan kejadian medication error di bangsal rawat inap 

Rumah Sakit Umum Siloam Kupang. 

b)  Bidang profesional 

     Proses dan hasil penelitian dapat dijadikan suatu acuan untuk 

peningkatan kinerja perawat di rumah sakit dengan mengidentifikasi 

hubungan antara Tingkat burnout dengan kejadian medication error di 

Rumah Sakit Umum Siloam Kupang 

c) Untuk masyarakat 

     Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangan pelayanan 

keperawatan di rumah sakit dan juga meningkatkan patient safety dengan 

mengurangi angka medication error di rumah sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 




