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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki era globalisasi dan persaingan bebas, diperlukan 

peningkatan mutu dalam segala bidang, salah satunya melalui akreditasi 

Rumah Sakit menuju kualitas pelayanan Internasional. Kementrian Kesehatan 

Repulik Indonesia (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2011) 

khususnya Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan memilih dan 

menetapkan sistem akreditasi yang mengacu pada standar Joint Commission 

International (JCI) yang setelah diidentifikasi, diperoleh standar yang paling 

relevan terkait dengan mutu pelayanan rumah sakit yaitu International 

Patient Safety Goals (IPSG)/(sasaran internasional keselamatan pasien) 

rumah sakit yang meliputi enam indikator yaitu ketepatan identifikasi pasien, 

peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu 

diwaspadai, kepastian tepat-lokasi, tepat prosedur, tepat-pasien operasi, 

pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan dan pengurangan 

risiko pasien jatuh (Kemenkes R. I., 2011). 

Ketepatan identifikasi pasien merupakan salah satu indikator dari 

IPSG. Identifikasi pasien dan pencocokan pasien dengan pengobatan yang 

dimaksudkan adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin di semua rangkaian 

perawatan. Risiko terhadap keselamatan pasien terjadi bila ada 

ketidakcocokan antara pasien dan komponen perawatan mereka, apakah 
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komponen ini bersifat diagnostik, terapeutik atau mendukung. Sepanjang 

perawatan kesehatan, kegagalan untuk mengidentifikasi pasien dengan benar 

dan mencocokkan informasi tersebut dengan intervensi klinis yang 

dimaksudkan terus menghasilkan orang yang salah, prosedur di tempat yang 

salah, pengobatan, kesalahan transfusi dan kesalahan pengujian diagnostik 

(Australian Commission on Safety and Quality in Health Care, 2017). 

Kesalahan karena keliru pasien sebenarnya terjadi di semua aspek  

diagnosis dan pengobatan. Keadaan yang dapat mengarahkan terjadinya 

error/kesalahan dalam mengidentifikasi pasien adalah pasien yang dalam 

keadaan keadaan terbius/tersedasi, mengalami disorientasi atau tidak sadar 

sepenuhnya; mungkin bertukar tempat tidur, kamar, lokasi di dalam fasilitas 

pelayanan kesehatan; mungkin mengalami disabilitas sensori; atau akibat 

situasi lain menjadikan identifikasi pasien sangat penting. Selain itu dalam 

melakukan identifikasi minimal menggunakan dua prosedur seperti nama 

pasien dan nomor identitas pasien sebelum pemberian obat, darah atau 

produk darah dan pengambilan spesimen untuk menjaga keselamatan dari 

pasien yang akan menerima tindakan tersebut (Kemenkes R. I., 2017). 

Setiap tindakan medis memiliki potensi risiko terjadinya kesalahan. 

Perawat memiliki peran dalam pemberian asuhan keperawatan diharapkan 

mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat dari kesalahan medis, 

terutama dalam proses identifikasi pasien. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) 

menjelaskan bahwa proses identifikasi bertujuan untuk melakukan dua kali 

pengecekan yaitu untuk mengidentifikasi pasien sebagai individu yang akan 
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menerima pelayanan atau pengobatan dan menyesuaikan antara pelayanan 

atau pengobatan yang diberikan terhadap individu tersebut (World Helath 

Organization, 2007). 

Pada Swedish Studytahun 2012 dilaporkan 60 kesalahan identifikasi 

dalam administrasi obat cytotoxic selamaperiode 12 tahun, 8,3% termasuk 

kesalahan identifikasi pasien. Pada sebuah study di Australia tahun 2011 

dilaporkan  487 kesalahan identifiksi pasien dalam empat tahun terakhir, 

25,7% (125) termasuk kesalahan administrasi pengobatan. Pada sebuah study 

di Amerika Serikat tahun 2011 tepatnya di  Veteran Health Adminisration 

dilaporkan 101 insiden operasi dalam tiga tahun terakhir, ada 30% di 

dalamnya termasuk kesalahan pasien operasi (Emergency Care Research 

Institute, 2016: 9). 

Menurut WHO (2013) fakta keselamatan pasien bahwa di negara 

berkembang satu dari sepuluh pasien mengalami cedera ketika mendapatkan 

pelayanan kesehatan. WHO melaporkan dari berbagai negara kejadian tidak 

diharapkan (KTD) pasien rawat inap sebesar 3-16%. Di New Zealand KTD 

dilaporkan berkisar 12,9% dari angka rawat inap, di Inggris KTD dilaporkan 

berkisar 10,8%, di Kanada dilaporkan berkisar 7,5%, JCI juga melaporkan 

KTD berkisar 10% dan di United Kingdom, dan 16,6% di Australia. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Mustikawati (2011), 

menyebutkan laporan insiden keselamatan pasien berdasarkan beberapa 

provinsi di Indonesia pada tahun 2007 ditemukan di DKI Jakarta 37,9%, Jawa 
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Tengah 15,9%, DIY 13,8%, Jawa Timur 11,7%, Sumatera Selatan 6,9%, 

Jawa Barat 2,8%, Bali 1,4%, Aceh 10,7%, Sulawesi Selatan 0,7%. Walaupun 

data ini telah ada secara umum di Indonesia, catatan pelaporan insiden 

keselamatan pasien di rumah sakit belum dikembangkan secara menyeluruh 

oleh semua rumah sakit sehingga catatan pelaporan insiden keselamatan 

pasien masih sangat terbatas. 

Berdasarkan hasil audit pencapaian sasaran keselamatan pasien 

Siloam Hospitals Manado khususnya ketepatan identifikasi pasien pada bulan 

April 2016 100%, Mei 2016 97%, Juni 2016 98%, Juli 2016 96%, Agustus 

2016 100%, September 2016 99%, Oktober 2016 100%,  November 2016 

100%, Desember 2016 100%, Januari 2017 100%, Februari 2017 100%, 

Maret 2017 100%, didapatkan rata-rata pencapaian sasaran keselamatan 

pasien pada periode April 2016-Maret 2017 sebesar 99,16% sedangkan target 

yang harus dicapai 100% sehingga pencapaian ketepatan identifikasi pasien 

belum optimal. Dapat disimpulkan bahwa sebesar 0,84% keselamatan pasien 

dapat terancam jika perawat tidak patuh dalam penerapan identifikasi pasien. 

Hasil yang diperoleh sebesar 0,84%  keselamatan pasien dapat terancam 

merupakan penjumlahan persentase pencapaian ketepatan identifikasi pasien 

selama periode April 2016 sampai dengan Maret 2017 kemudian hasilnya 

dibagi 12 karena dalam periode 12 bulan sehingga diperoleh 0,84%. 

Peneliti telah melakukan wawancara pada tanggal 11 Juli 2017 

kepada sepuluh perawat di ruang rawat inap yang terdiri dari Nurse Station 51 

tiga perawat, Nurse Station 52 tiga perawat, Nurse Station 53 dua perawat, 
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dan Nurse Station 54 dua perawat, didapatkan informasi bahwa hambatan 

dalam penerapan identifikasi pasien yaitu pasien tidak suka jika perawat 

sering bertanya akan identitas pasien, pasien merasa bosan jika setiap kali 

dilakukan tindakan keperawatan selalu ditanya identitasnya, ada pula pasien 

yang marah karena sering kali ditanyai identitasnya. Harapan perawat dalam 

pelaksanaan identifikasi pasien yaitu penerapan identifikasi pasien dapat 

semakin meningkat dan tidak terjadi kesalahan dalam proses identifikasi 

pasien terkait terapi perawatan di ruang rawat inap dewasa. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan identifikasi pasien 

menjadi hambatan sehingga perlu diketahui apakah perawat tetap patuh dalam 

penerapan identifikasi pasien supaya pelaksanaan identifikasi pasien yang 

dilakukan oleh perawat bisa memberikan hasil yang optimal dalam 

penerapannya. 

1.2 Masalah Penelitian 

Keamanan dan keselamatan pasien harus diutamakan. Peningkatan 

mutu pelayanan tidak ada artinya bila keselamatan pasien terancam. Masalah 

yang masih perlu diperhatikan yaitu kenyataan di lapangan yang merujuk 

pada konsep patient safety masih belum optimal dibuktikan dari hasil audit 

pencapaian ketepatan identifikasi pasien Siloam Hospitals Manado telah 

mencapai 99,16% sedangkan target yang harus dicapai 100%, sebesar 0,84% 

keselamatan pasien dapat terancam. Kenyataan ini menunjukkan kepatuhan 

perawat dalam penerapan identifikasi pasien yang kurang sempurna dalam 

menerapkan program keselamatan pasien. Seperti yang telah dijelaskan pada 
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latar belakang bahwa identifikasi pasien merupakan salah satu hal yang 

mempengaruhi keselamatan pasien,maka peneliti ingin mengetahui tingkat 

kepatuhan perawat dalam penerapan identifikasi pasien, maka dalam 

penelitian ini, rumusan masalah yang diperoleh adalah bagaimana tingkat 

kepatuhan perawat terhadap penerapan identifikasi pasien di ruang rawat inap 

dewasa Siloam Hospitals Manado ? 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana tingkat kepatuhan perawat terhadap penerapan 

identifikasi pasien di ruang rawat inap dewasa Siloam Hospitals Manado ? 

 

1.4 Tujuan  

1.4.1 Tujuan umum 

Mengetahui tingkat kepatuhan perawat terhadap penerapan 

identifikasi pasien di ruang rawat inap dewasa Siloam Hospitals 

Manado. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam identifikasi pasien di 

ruang rawat inap dewasa Siloam Hospitals Manado. 

2. Mengidentifikasi karakteristik perawat di ruang rawat inap dewasa 

Siloam Hospitals Manado. 
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1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat secara Teoritis 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan kajian yang berguna untuk perkembangan 

pendidikan terutama bidang kesehatan. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dari hasil penelitian dapat menambah wawasan dan ilmu, 

serta dapat membandingkan antara teori dan penerapan teori yang 

ada di lapangan dalam melakukan penelitian, kemudian dapat 

dijadikan referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya 

dalam ranah yang lebih spesifik. 

1.5.2. Manfaat secara Praktis 

1. Bagi Rumah Sakit 

Memberikan informasi tentang penerapan identifikasi 

pasien di ruang rawat inap dewasa Siloam Hospitals Manado 

sehingga dapat diketahui mutu dari keselamatan pasien. 

2. Bagi Perawat 

Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan 

kualitas pemberian pelayanan keperawatan. 

 




