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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, pernyataan masalah, 

pernyataan tujuan, pertanyaan penelitian dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Keamanan pasien adalah tanggungjawab rumah sakit, salah satu poin 

keamanan pasien adalah keamanan pemberian obat yang tertuang dalam IPSG 

tiga Improve the safety of high-alert medications atau meningkatkan 

keamanan terhadap obat-obatan dengan tingkat kewaspadaan tinggi. 

Independent Double-Check (IDC) menjadi salah satu prosedur untuk menjaga 

keamanan pasien secara khusus untuk obat-obat high-alert. Dalam 

perjalanannya praktik tentang IDC sudah diterapkan. Institute for Safe 

Medication Practices (ISMP) merekomendasikan menggunakan IDC untuk 

pemberian obat-obat dengan tingkat kewaspadaan tinggi. Di Indonesia sendiri 

IDC sudah digunakan contohnya di Siloam Hospitals Group (SHG). 

Penelitian juga menunjukan keefektifan penggunaan IDC untuk menghindari 

kesalahan pemberian obat dengan tingkat kewaspadaan tinggi. Sebagai 

contoh penelitian yang dilakukan oleh White, dkk (2010) menunjukkan hasil 

bahwa 90% kesalahan dapat dideteksi menggunakan ceklis yang dilakukan 

secara independen. Menurut Institute for Safe Medication Practices (ISMP, 

2014) IDC adalah alat ukur yang aman untuk mendeteksi kesalahan ketika 

mengatur obat-obat dengan tingkat kewaspadaan tinggi. IDC merupakan cara 

untuk mengurangi kesalahan pemberian obat, dilakukan oleh dua orang 
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praktisi kesehatan, dilakukan dengan cara masing-masing perawat 

menyiapkan obat dengan tidak dilakukan bersama-sama kemudian setelah 

selesai dicocokkan bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk melihat kesamaan 

persepsi dalam pemberian obat. IDC dikhususkan untuk pemberian obat-

obatan high-alert. Seperti yang diungkapkan oleh Cima & Clarke (2012) 

bahwa IDC sudah dikembangkan sebagai usaha perlindungan terakhir ketika 

mengatur obat-obat high-alert. Jadi IDC menjaga supaya pemberian obat-

obatan high-alert menjadi aman. 

Obat-obatan dengan tingkat kewaspadaan tinggi (high-alert 

medications) menurut Institute for Safe Medications Practices (ISMP, 2014) 

adalah obat-obat yang membawa risiko tinggi untuk dapat menyebabkan 

kerugian yang signifikan pada pasien ketika terjadi kesalahan dalam 

penggunaannya. Data dari Institute of Medicine (IOM) 44.000 sampai 98.000 

orang Amerika meninggal dunia setiap tahun diakibatkan karena medication 

error. Hasil yang serupa juga ditemukan di Kanada yaitu 9.250 sampai 

23.750 orang Kanada meninggal dunia setiap tahunnya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Purba pada tahun 2007 meneliti empat rumah sakit besar 

menunjukan hasil kesalahan pengobatan dari fase pengarahan 14,4%, 

overdosis 7,4%, salah dosis 7,4%, tidak mencantumkan berat badan 48,7% 

dan yang tertinggi adalah pemberi resep tidak mencantumkan usia yaitu 

sebesar 86%. Efek yang ditimbulkan dapat menimbulkan kerugian baik 

secara finansial maupun jiwa. Di Siloam Sriwijaya terdokumentasi sebanyak 

2863 peresepan obat high-alert pada bulan Juli 2017 dan dilaporkan sebanyak 
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enam kali kejadian kesalahan pemberian obat dalam periode Januari-April 

2017. Dengan pengertian yang sudah dijelaskan diatas diperlukan kehati-

hatian dalam pemberian obat-obat high-alert kepada pasien untuk 

menghindari akibat yang tidak diinginkan. 

Tempat perawatan Intensive Care Unit (ICU) merupakan tempat 

dimana pasien-pasien yang kritis dirawat, pasien-pasien dengan tingkat 

kesadaran yang berbeda, pasien-pasien yang menggunakan alat-alat medis 

untuk menunjang kehidupannya, pasien-pasien observasi, pasien-pasien yang 

membutuhkan perawat secara total adalah pasien-pasien yang bergantung 

penuh terhadap perawatan dan medis. Pasien-pasien ini ditunjang juga secara 

medikasi atau obat-obatan termasuk obat-obatan dengan label high-alert. 

Obat-obatan high-alert menjadi sangat diwaspadai terutama untuk pasien-

pasien ICU karena pasien-pasien ICU sangat rentan mengalami perubahan 

status kesehatan. Bahkan kemungkinan dapat berakibat fatal jika tidak 

dilakukan prosedur yang benar dalam pemberian obat-obatan high-alert. Data 

audit IPSG tiga Siloam Sriwijaya Palembang dalam menilai keberhasilan 

menjaga keamanan obat-obat high-alert sebesar 82,9% pada bulan Januari, 

80% pada bulan Februari, dan 82% pada bulan Maret dari target 100% yang 

ditetapkan oleh Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Peneliti juga 

sudah melakukan studi pendahuluan dengan cara melakukan wawancara 

kepada dua orang perawat ICU yang pada saat itu berdinas didapatkan hasil 

bahwa IDC jarang diterapkan karena keterbatasan tenaga perawat yang 

berdinas, satu orang di ICU dan satu orang di NICU membutuhkan waktu 
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untuk melakukan IDC karena ruangan yang berbeda selain itu pasien yang 

mereka rawat tidak mungkin ditinggalkan. Dengan demikian peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian gambaran penerapan independent double-check 

(IDC) dalam pemberian obat high-alert khususnya di ICU Rumah Sakit 

Siloam Sriwijaya Palembang. 

1.2 Pernyataan Masalah 

IDC merupakan prosedur pengecekan obat yang dilakukan oleh dua 

orang secara terpisah untuk menyamakan persepsi dari hasil persiapan obat 

high-alert yang akan diberikan. Prosedur ini digunakan di rumah sakit 

termasuk ruangan ICU. ICU merupakan tempat dimana pasien-pasien kritis 

dan perlu perawatan intensif sehingga, keamanan pasien harus sangat dijaga 

terutama dalam pemberian obat-obat dengan tingkat kewaspadaan tinggi 

untuk menghindari kesalahan pemberian. Hasil wawancara kepada 2 orang 

perawat ICU yang pada saat itu berdinas mengatakan bahwa IDC jarang 

diterapkan karena keterbatasan tenaga perawat yang berdinas. Data audit 

yang dikumpulkan dari rumah sakit untuk IPSG tiga adalah sebesar 82,9% 

pada bulan Januari, 80% pada bulan Februari, dan 82% pada bulan Maret dari 

target 100% yang ditetapkan. Dengan adanya SOP IPSG tiga untuk obat-obat 

high-alert yang diberlakukan dan data-data yang terkumpulkan berkaitan 

dengan penerapan IDC, peneliti ingin melihat gambaran bagaimana perawat 

ICU menerapkan IDC. 

 

 



5 
 

1.3 Pernyataan Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

penerapan IDC dalam pemberian obat high-alert di ICU Rumah Sakit 

Siloam Sriwijaya Palembang dengan empat indikator: 

1) Mengecek stiker high-alert drug pada kemasan obat. 

2) Pemeriksaan ganda secara independen (IDC). 

3) Dokumentasi IDC pemberian obat dalam rekam medis. 

4) Identifikasi pasien lima benar (benar pasien, benar obat, benar 

waktu pemberian, benar rute pemberian). 

1.4 Pertanyaan penelitian 

Berdasarkan uraian masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka 

pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran penerapan 

independent double-check dalam pemberian obat high-alert di ICU Rumah 

Sakit Siloam Sriwijaya Palembang?” 

1.5 Manfaat dari Penelitian ini 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran penerapan bagaimana 

perawat ICU melakukan independent double-check ketika 

memberikan obat-obatan high-alert kepada pasien di ICU. 

 

 

 



6 
 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Pelayanan Keperawatan 

Penelitian ini dapat digunakan oleh pelayanan keperawatan 

untuk meningkatkan performa independent double-check 

dalam memberikan obat-obatan high-alert kepada pasien. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau bahan 

acuan untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama 

namun dengan sudut pandang yang berbeda. 

3) Bagi Pasien 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menilai 

pelayanan keperawatan yang mereka dapatkan sesuai 

prosedur yang diterapkan. 

1.5.3 Manfaat untuk instansi kesehatan 

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Rumah Sakit 

tentang gambaran penerapan IDC di ICU sehingga, dapat menjadi 

evaluasi untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien. 

 

 

 

 

 

 




