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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Tenaga medis di rumah sakit (RS) bersiko tinggi dalam melakukan 

medication error. Pelayanan keperawatan merupakan cerminan utama dari 

keberhasilan suatu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan mengutamakan 

keselamatan pasien (Departemen Kesehatan RI & Komite Keselamatan Pasien 

Rumah Sakit, 2008). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 

tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyebutkan bahwa 

medication error adalah kejadian yang merugikan pasien, yang diakibatkan 

pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang dapat dicegah 

(Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014).  Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia pada tahun 2011 melaporkan insiden yang berkaitan dengan keselamatan 

pasien paling banyak terjadi di indonesia adalah kesalahan pemberian obat. 

Selanjutnya World Health Organization (WHO) pada tahun 2014 

mengungkapkan fakta mengejutkan yang menyatakan bahwa 1 dari 10 pasien di 

negara berkembang termasuk Indonesia mengalami cedera pada saat menjalani 

pengobatan di rumah sakit. Pada hakikatnya kesalahan medis yang terlaporkan 

merupakan sebagian kecil dari jumlah sebenarnya (Suharjo dan Cahyono, 2008). 

Hingga saat ini, tingkat pelaporan kesalahan medis oleh tenaga kesehatan masih 

rendah (Youngson, 2014).  
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Komite Kesehatan Pasien Rumah Sakit (2011) di Indonesia menyatakan 

bahwa sepanjang tahun 2010 terdapa t 103 laporan insiden dari rumah sakit di seluruh 

Indonesia. Sementara itu Kementrian Kesehatan dalam Bambang (2011) juga 

menyatakan bahwa pada tahun 2010 hanya 653 dari 1.523 RS yang terakredtasi 

terlihat bahwa jumlah laporan sangat kecil dibandingkan dengan jumlah rumah sakit 

yang telah terakreditasi pada saat itu mengindikasikan tingkat pelaporan yang rendah 

di Indonesia sehingga Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit  (2008) juga 

menjelaskan bahwa pelaporan insiden penting karena akan menjadi awal proses 

pembelajaran untuk mencegah kejadian sama terulang kembali.  

Hasil data awal yang baru wawancara kepada 10 perawat Siloam Hospitals 

Lippo Cikarang (SHLC) pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 10.00 – 14.00 di instalasi 

rawat inap perawat menyatakan yang menemukan medication error, 6 diantaranya 

tidak melakukan pelaporan dengan alasan seperti sibuk, tidak sempat membuat 

insiden, lupa saat kejadian, tidak ada perubahan setelah melaporkan dan melapor 

hanya untuk memenuhi tingkat pelaporan insiden. Sebanyak 4 perawat yang 

melaporkan menjawab karena sempat, kewajiban, agar target pelaporan insiden setiap 

bulannya tercapai dan agar terlihat rajin. Berdasarkan data di atas peneliti tertarik 

untuk mengkaji perilaku perawat mengenai pelaporan medication error. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang telah ditulis, terlihat bahwa hasil wawancara 

kepada  perawat SHLC  pada unit rawat inap pada saat menemukan kasus medication 

error dari sepuluh perawat yang menemukan kasus, enam diantaranya tidak 

melakukan pelaporan dan empat diantaranya melakukan pelaporan, kesimpulannya 

dari sepuluh perawat yang memnyampaikan alasannya dalam melakukan dan tidak 

melakukan pelaporan sama-sama tidak tahu manfaat dan pentingnya melakukan 

pelaporan. Berdasakan data di atas peneliti tertarik menggali sikap perawat terhadap 

pelaporan medication error. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujan untuk menggambarkan sikap perawat dalam 

menemukan kasus medication error saat di lapangan pekerjaan. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

  Pertanyaan penelitian ini adalah : “Bagaimana sikap perawat dalam pelaporan 

medication error?” 

 

 1.5  Manfaat Penelitian 

   1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan menambah lmu pengetahuan pentingnya sikap 

perawat pada pelaporan medication error saat bekerja di ruangan rawat inap. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

 1)  Pendidikan / Institusi Keperawatan 

 Memberikan masukan kepada institusi yaitu tim pendidik mengenai 

pentingya  memperhatikan sikap dalam memnemukan kasus medication error 

yang benar, informasi ini dapat menjadi panduan bagi mahasiswa. 

2) Training and Education Siloam Hospitals Lippo Cikarang 

  Memberi masukan kepada bagian training and education agar hasil 

penelitian ini dapat menjadi masukan yang positif dalam pembuatan suatu 

training pembelajaran tentang sikap perawat terhadap pelaporan medication 

error unruk meningkatkan pengetahuan pentingnya sikap seorang perawat 

dalam pelaporan medication error. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi mengenai sikap 

perawat dalam menemukan medication error sehingga dapat dijadikan sebagai 

data awal peneliti selanjutnya. Khususnya penelitian tentang sikap seorang 

perawat dalam pelaporan medication error. 

 

 

 

 

 




