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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dokumentasi keperawatan merupakan salah satu fungsi yang paling 

penting dari perawat sejak zaman Florence Nightingle karena berfungsi ganda 

dan beragam tujuan. Saat ini sistem pelayanan kesehatan memerlukan 

dokumentasi yang menjamin kesinambungan perawatan, melengkapi bukti 

hukum, proses keperawatan dan mendukung kualitas perawatan pasien 

(Cheevakaesmook et al, 2006). Saat ini masalah yang paling menantang dalam 

keperawatan adalah bagaimana untuk mendokumentasikan perawatan pasien 

yang berkualitas dengan berbagai kendala yang berkenaan dengan peraturan 

hukum (Bjorvell, Wredling dan Thorell, 2003). 

Untuk melindungi tenaga perawat akan adanya tuntutan dari klien/pasien 

perlu ditetapkan dengan jelas apa hak, kewajiban serta kewenangan perawat 

agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tugasnya serta memberikan 

suatu kepastian hukum, perlindungan tenaga perawat. Hak dan kewajiban 

perawat ditentukan dalam Kepmenkes 1239/2001 dan Keputusan Direktur 

Jenderal Pelayanan Medik Nomor Y.M.00.03.2.6.956  (Kepmenkes, 2001). 

Berhubungan dengan pasal 63 ayat 4 UU no 36/2009 berbunyi 

“Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran 

atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang 

mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu”. Yang mana berdasarkan 
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pasal ini keperawatan merupakan salah satu profesi/tenaga kesehatan yang 

bertugas untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang membuthkan. 

Berdasarkan undang-undang kesehatan yang diturunkan dalam Kepmenkes 

1239 dan Permenkes No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010, terdapat beberapa hal 

yang berhubungan dengan kegiatan keperawatan. Adapun kegiatan yang 

secara langsung dapat berhubungan dengan aspek legalisasi keperawatan : 

proses keperawatan, tindakan keperawatan, inform consent, dll (Kepmenkes, 

2010). 

Ditemukan di rumah sakit dokumentasi keperawatan tidak lengkap 

dengan beberapa alasan seperti motivasi perawat kurang karena banyak 

kegiatan yang menjadi beban, tidak semua perawat di institusi pelayanan 

memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama, tenaga keperawatan 

berasal dari jenjang pendidikan yang berbeda (Ehrenberg & Birgersson, 

2003). Menurut Rivera & Parris (2002) bahwa perawat telah kesulitan 

membuat diagnosa dan diagnosa yang ada tidak didasarkan pada faktor 

etiologi. Untuk mencapai status kesehatan klien yang maksimal dokumentasi 

keperawatan harus diisi dengan lengkap. 

Menurut penelitian Ehrenberg, Ehnfors & Ekman (2004) telah 

menunjukkan kekurang seriusan dalam catatan kesehatan atau dokumentasi 

asuhan keperawatan. Kekurangan tersebut seperti data sering kurang dan 

informasi yang ada tidak cukup spesifik, penelitian yang menunjukkan kurang 

kelengkapan dalam catatan yang dapat menghambat gambaran tentang proses 

keperawatan. Pendidikan perawat berpengaruh terhadap kinerja perawat 
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karena semakin tinggi pendidikan semakin banyak pengetahuan serta 

ketrampilan yang dimiliki sehingga akan meningkatkan mutu kinerjanya 

terutama dalam membuat dokumentasi keperawatan (Delaney et al, 2000). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tim mutu keperawatan RSUD 

Pandanarang Boyolali pada tahun 2011 prosentase kelengkapan 

pendokumentasian asuhan keperawatan untuk pengkajian 55 %, diagnosa 53,3 

%, perencanaan 65 %, pelaksanaan 40 %, evaluasi 50 %. Hasil rata-rata 

didapatkan 53,21 %. Hasil pengamatan, pelaksanaan pendokumentasian 

dilakukan perawat dengan cara mengisi lembar pengkajian, diagnosa, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Hasil wawancara dari 4 perawat di RSUD Pandanarang pada tanggal 13 

Desember 2011, 2 perawat mengatakan bahwa pendokumentasian banyak 

menyita waktu, tenaga dan pikiran. Dua  orang perawat mengatakan 

pendokumentasian tidak begitu penting yang paling penting kebutuhan klien 

terpenuhi, karena perawat mengutamakan tindakan langsung kepada pasien 

sehingga tidak memperhatikan pendokumentasian asuhan keperawatan.  

Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti ingin mengadakan 

penelitian tentang hubungan antara tingkat pendidikan perawat dengan 

kelengkapan pendokumentasian asuhan keperawatan di RSUD Pandanarang 

Boyolali. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut “Bagaimanakah gambaran kelengkapan 

pendokumentasian asuhan keperawatan di RSUD Pandan Arang Boyolali?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran dalam pendokumentasian asuhan keperawatan di 

RSUD Pandan Arang Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

Mengetahui gambaran kelengkapan pendokumentasian asuhan 

keperawatan di RSUD Pandan Arang Boyolali yang meliputi: pengkajian, 

diagnosa, perencanaan, tindakan, evaluasi, catatan asuhan keperawatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis. 

b. Dapat meningkatkan perkembangan ilmu tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kelengkapan pendokumentasian asuhan keperawatan. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan masukan kepada direktur RSUD Pandanarang Boyolali 

dalam menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kelengkapan 

pendokumentasian proses keperawatan. 
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b. Memberikan masukan kepada perawat dan bidang keperawatan, 

sehingga dapat meningkatkan pendokumentasian proses keperawatan. 

c. Dapat dijadikan informasi bagian akademis/pendidikan untuk kegiatan 

penelitian dan pengembangan penerapan proses keperawatan 

selanjutnya. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Sudibyo, (2007) : “Hubungan Beban Kerja Perawat dengan Pelaksanaan 

Pendokumentasian Proses Keperawatan di Rumah Sakit Islam Kustati 

Surakarta”. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif non 

eksperimental dengan mengunakan metode cross sectional sampel 

penelitianya sebanyak 82 dokumentasi pada kasus medikal bedah dan 

anak, mengunakan uji chi-square. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa 

pelaksanaan pengisian pendokumentasian asuhan keperawatan lengkap 

dengan kategori baik didapatkan dalam pengisian pendokumentasian 

88,51%. Perbedaan dengan penelitian ini rancangan penelitian, sampel 

yang digunakan peneliti 24 dokumentasi, tempat penelitian. 

2. Diyanto, (2007) : “Analisis Faktor-faktor Pelaksanaan Dokumentasi 

Asuhan Keperawatan di Rumah sakit Umum Daerah Tegal rejo 

semarang”. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan 

mengunakan metode cross sectional sampel penelitiannya sebanyak 290 

dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam pengisian 

pendokumentasian asuhan keperawatan masih kurang lengkap 
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didapatkan nilai baik 17%, sedang 35%, kurang 48%. Perbedaan dengan 

penelitian ini rancangan penelitian, sampel yang digunakan peneliti 24 

dokumentasi, tempat penelitian. 

3. Isnaini, (2010) : “ Gambaran Kinerja Perawat dalam Pendokumentasian 

Asuhan keperawatan Kasus Diabetes Militus pada Ruang Firdaus dan 

Multazam di RS PKU Muhammadiyah surakarta”. Penelitian ini 

menggunakan kuantitatif non experimental dengan menggunakan 

deskriptif. Pengambilan sampel secara cosecutif sampling, sampel yang 

didapatkan 24 dokumentasi pada kasus DM. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pendokumentasian asuhan keperawatan pada aspek 

pengkajian 84,38%, aspek diagnosa 91,68%, aspek perencanaan 97,29%,  

aspek tindakan 100%, dan aspek evaluasi 95,83% dinyatakan lengkap di 

RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 

 

 

 


