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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan pasien adalah prioritas utama dalam pelayanan kesehatan 

dengan mencari dan menghilangkan sumber ancaman yang dapat menciderai 

klien secara fisik maupun emosional. Khususnya dalam asuhan keperawatan 

pemberian obat merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh 

perawat, oleh karena itu perawat harus memiliki pengetahuan yang baik dan 

benar agar proses pemberian obat terjadi secara aman (Potter & Perry, 2010). 

Dalam Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 tahun 2014 pasal 30 ayat 1 

bagian J dikatakan “dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan 

keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang 

melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep 

tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas.”   

Kesalahan pengobatan (medication error) adalah setiap kejadian yang 

dapat dihindari yang menyebabkan atau berakibat pada pelayanan pemberian 

obat yang tidak tepat atau membahayakan pasien sementara obat berada dalam 

pengawasan tenaga kesehatan atau pasien (Rikomah, 2016). Surat Keputusan 

Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 menyebutkan 

bahwa “medication error adalah kejadian yang merugikan pasien, akibat salah 

pemakaian/pemberian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan, yang 

sebetulnya dapat dicegah”. Kesalahan pemberian obat dapat berupa 

ketidakakuratan dalam meresepkan obat, salah dalam memberikan obat, 
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memberikan obat melalui rute yang salah, interval waktu pemberian obat yang 

tidak tepat, salah dosis, atau gagal dalam memberikan obat (Potter & Perry, 

2010).  

Menurut Joolaee et al. (2011) dalam Lall (2017) dikatakan bahwa 

kematian yang diakibatkan oleh kesalahan pengobatan pertahunnya mencapai 

7000 dari jumlah kematian total 48.000-98.000 akibat komplikasi pengobatan. 

Selain itu, dilaporkan bahwa angka kematian per tahun di Italia sekitar 

30.000-35.000 terkait dengan kesalahan dalam sistem pelayanan kesehatan. 

Sekitar 19% (5.700-6.600) dari angka kematian tersebut kemungkinan 

disebabkan karena kesalahan pengobatan (Buchini & Quattrin, 2011 dalam 

Lall, 2017). 

Berdasarkan rekapitulasi data yang didapat dari bagian manajemen mutu 

Siloam Hospitals Labuan Bajo tahun 2016 angka kejadian medication error 

sebanyak 67 kali, sedangkan dari Januari hingga Mei 2017 sebanyak 14 kali. 

Namun tidak ada rekapan data mengenai penyebab terjadinya medication 

error. Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap enam kali pemberian obat 

pada bulan Juli 2017 terjadi medication error sebanyak tiga kali di ruang 

rawat inap Siloam Hospitals Labuan Bajo dikarenakan salah memberikan obat 

dan salah pasien. Kejadian ini menyebabkan pasien yang mendapat salah obat 

tiba-tiba menjadi kejang. Selain itu, ada beberapa obat yang menggunakan 

syringe pump habis tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan karena salah 

dalam perhitungan target waktu pencapaian pemakaian obat. Obat yang 

digunakan saat itu adalah obat Methylprednisolon. Berdasarkan data yang 
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diperoleh dari quality assurance SHLB, belum ada tercatat mengenai kejadian 

buruk akibat medication error. Konsekuensi dari medication error adalah 

komplikasi medis yang tidak diduga, mengurangi respon imun, kegagalan 

organ, malnutrisi, dehidrasi, hingga kematian (Nursing Home Abuse Guide, 

n.d.). Beberapa perawat di SHLB khususnya di departemen rawat inap kurang 

peduli dengan kejadian medication error. Hal ini dapat dilihat dari 

ketidakpatuhan perawat dalam melaksanakan enam benar pemberian obat dan 

double check saat mempersiapkan obat. 

Menurut quality assurance Siloam Hospitals Labuan Bajo Ibu Frida, 

mengatakan bahwa untuk menangani masalah medication error ini diadakan 

pelatihan/seminar yang dibawakan oleh masing-masing head department 

mengenai peningkatan penggunaan prosedur “enam benar” atau peningkatan 

double check sebelum memberi obat. Pencegahan keselahan pemberian obat 

oleh perawat dapat diterapkan dengan prinsip “Enam benar” secara konsisten 

setiap kali hendak memberikan obat. Prinsip “Enam benar” dalam pemberian 

obat meliputi benar obat, benar dosis, benar klien/pasien, benar jalur/rute, 

benar waktu, dan benar dokumentasi (Potter & Perry, 2010). Berdasarkan 

alasan-alasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti “Faktor-faktor 

Penyebab Medication Error di Ruang Rawat Inap Siloam Hospitals Labuan 

Bajo”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Medication error merupakan suatu kejadian merugikan dan 

membahayakan pasien yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selama dalam 

proses pengobatan. Medication error dapat berakibat fatal bagi pasien bahkan 

hingga kematian. Siloam Hospitals Labuan Bajo dalam kurun waktu 2 tahun 

sejak rumah sakit tersebut dibangun telah mencatat banyak kejadian 

medication error terlebih lagi hasil observasi peneliti yang membuktikan 

bahwa medication error memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi 

pasien. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana 

sikap perawat terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab medication error 

di ruang rawat inap Siloam Hospitals Labuan Bajo.  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana sikap perawat terhadap faktor-faktor penyebab medication error di 

ruang rawat inap Siloam Hospitals Labuan Bajo? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi sikap perawat terhadap faktor-

faktor penyebab medication error di ruang rawat inap Siloam Hospitals 

Labuan Bajo. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1) Bagi Perawat 

Menambah pengetahuan kepada seluruh perawat di Indonesia 

khususnya perawat di Siloam Hospitals Labuan Bajo tentang faktor-

faktor yang menjadi penyebab medication error sehingga para perawat 
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dapat mempersiapkan diri untuk melakukan tindakan pencegahan 

dan/atau intervensi terhadap dampak negatif dari masalah tersebut. 

2) Bagi Siloam Hospitals Labuan Bajo 

Pihak Rumah Sakit dapat mengetahui faktor-faktor penyebab 

medication error sehingga selanjutnya dapat menerapkan suatu sistem 

yang lebih baik guna mencegah terjadinya medication error yang lebih 

banyak lagi. 

3) Bagi Mahasiswa Keperawatan 

Mahasiswa Keperawatan dapat mempersiapkan dirinya agar saat 

menjalankan praktik di Rumah Sakit mahasiswa dapat melakukan 

pemberian obat sesuai dengan standar yang berlaku dan 

mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum memulai bekerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




