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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keselamatan pasien merupakan isu global yang paling penting saat ini 

dimana sekarang banyak dilaporkan tuntutan pasien atas medical error yang 

terjadi pada dirinya. Menurut laporan Institute of Medicine (IOM) di Amerika 

Serikat dilaporkan bahwa setiap tahun minimal terdapat 48-100 ribu pasien 

meninggal akibat medical error di pusat-pusat layanan kesehatan 

menyebabkan tuntutan hukum yang dialami rumah sakit semakin meningkat. 

Rumah sakit perlu mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui Program 

Keselamatan Pasien dimana World Health Organization (WHO) telah 

memulainya pada tahun 2004.  

Di Indonesia Gerakan Keselamatan Pasien Rumah Sakit 

(GKPRS)dicanangkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada 21 

Agustus 2005 (Rahayuningsih, 2006). Setiap rumah sakit membentuk tim 

keselamatan pasien rumah sakit. Kejadian yang terjadi dibahas oleh tim, 

dianalisa dan dilaporkan kepada pusat tanpa pasien tersebut tahu apa yang 

sebenarnya terjadi pada dirinya. Hal ini yang membuat keselamatan pasien 

rumah sakit di Indonesia belum maksimal karena setiap data dan kejadian 

yang terjadi tidak boleh diberitahukan kepada pasien dan masyarakat umum.  

Gerakan Keselamatan Pasien Rumah Sakit adalah suatu sistem yang 

mencegah terjadinya cidera yang disebabkan kesalahan akibat melaksanakan 



suatu tindakan (commission) atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya 

diambil (omission). Cidera adalah suatu kejadian tidak diharapkan yang rawan 

terjadi pada tempat-tempat seperti pada diagnostik, perawatan, pencegahan 

dan lain-lain. Pada keperawatan kesalahan yang dapat terjadi misalnya pada 

pelaksanaan tindakan keperawatan, pelaksanaan terapi, metode penggunaan 

obat/alat, keterlambatan terapi dan asuhan yang tidak layak atau bukan 

indikasi (Rahayuningsih, 2006). 

Perawat sebagai salah satu pelaksana terapi berpotensi besar 

melakukan suatu kesalahan jika tidak mempunyai tingkat pengetahuan dan 

kesadaran yang tinggi bahwa tindakan yang dilakukan akan memberikan efek 

pada pasien. Salah satu contohnya adalah dalam pemberian obat. Data tentang 

kesalahan pemberian obat (medication error) yang dilakukan terutama oleh 

perawat di Indonesia belum dapat ditemukan. Darmansjah, ahli farmakologi 

FKUI menyatakan bahwa kasus pemberian obat yang tidak benar maupun 

tindakan medis yang berlebihan (tidak perlu dilakukan tetapi dilakukan) sering 

terjadi di Indonesia, hanya saja tidak terekspos media massa (Qosim, 2007). 

Perawat profesional mempunyai peranan yang penting dalam 

pelaksanaan pemberian obat. Untuk dapat memberikan obat secara benar dan 

efektif, perawat harus mengetahui tentang indikasi, dosis, cara pemberian dan 

efek samping yang mungkin terjadi dari setiap obat yang diberikan (Priharjo, 

1994). Perawat dalam memberikan obat kepada pasien mempunyai prinsip 

yang sering disebut dengan Prinsip 6 Benar yaitu benar pasien, benar obat, 

benar dosis, benar rute, benar waktu dan benar pendokumentasian. Jika 



seorang perawat kurang mempunyai pengetahuan tentang respon obat tersebut 

pada pasien dan cara pemberiannya serta aspek hukum atas tindakannya maka 

tidak menutup kemungkinan kesalahan dalam pemberian obat dapat terjadi. 

Karena itu pengetahuan perawat sangatlah dibutuhkan. Selain ini perilaku atau 

kepatuhan perawat dalam melakukan suatu tindakan juga tidak kalah penting. 

Hal ini dikarenakan setiap tindakan yang dilakukan perawat akan membawa 

akibat pada kondisi pasien. Pengetahuan perawat tentang keselamatan pasien 

atas tindakan yang dilakukannya dan cara pelaksanaan terapi dalam hal ini 

pemberian obat penting untuk dikaji agar tidak terjadi kejadian yang tidak 

diharapkan. 

Rumah Sakit Islam Surakarta adalah salah satu rumah sakit swasta 

yang sedang berkembang di Karisidenan Surakarta. Rumah sakit ini 

mempunyai 8 kategori bangsal perawatan mulai kelas III samapi VVIP. Selain 

itu juga bekerjasama dengan Askes (Asuransi Kesehatan) dan asuransi-

asuransi kesehatan yang lain. Dengan rata-rata seratus pasien rawat inap 

perharinya (data bulan Desember 2008), keselamatan pasien harus 

mendapatkan perhatian sebagai bentuk kewajiban dan tanggungjawab atas 

kepercayaan pasien. Salah satu keselamatan pasien yang perlu diperhatikan 

adalah dalam hal pemberian obat. Dengan jumlah perawat lebih dari dua ratus 

sebagai pelaksana tindakan perawatan dalam hal ini pemberian obat 

mempunyai potensi yang besar terhadap tercipta atau tidaknya keselamatan 

pasien mengingat perawat adalah orang yang memberikan pelayanan langsung 

kepada pasien. 



Peneliti  menemukan beberapa perawat  masih kurang dalam 

kepatuhan melaksakan prinsip pemberian obat. Seperti menginjeksi obat yang 

salah ( 2 orang), memberikan obat tidak pada waktunya, menginjeksi dengan 

cara mencampur beberapa obat sekaligus sehingga merusak obat (1 orang). 

Disadari atau tidak, tindakan yang dilakukan tersebut dapat membahayakan 

keselamatan pasien. Seperti pada menginjeksi dengan cara mencampur 

beberapa obat sekaligus, obat tersebut menjadi berpasir kecil. Jika obat 

tersebut masuk ke dalam tubuh pasien dapat menghambat peredaran darah. 

Dengan adanya masalah ini peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian yang menggambarkan lebih rinci tentang hubungan tingkat 

pengetahuan perawat tentang keselamatan pasien dan kepatuhan perawat 

dalam pelaksanaan prinsip pemberian obat. Dalam penelitian yang dilakukan 

akan lebih ditekankan pada kepatuhan pelaksanaan prinsip pemberian obat 

injeksi intravena karena injeksi intravena mempunyai waktu absorbsi tercepat 

sehingga apabila terjadi kesalahan dalam memberian keselamatan pasien dapat 

terganggu. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah “Adakah hubungan antara tingkat 

pengetahuan perawat tentang keselamatan pasien dengan kepatuhan 

pelaksanaan prinsip pemberian obat injeksi di Rumah Sakit Islam Surakarta”. 

 



C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan 

penelitian adalah : 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan perawat tentang 

keselamatan pasien dengan kepatuhan pelaksanaan prinsip pemberian obat 

injeksi di Rumah Sakit Islam Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan perawat tentang keselamatan pasien. 

b. Mengetahui kepatuhan perawat dalam pelaksanaan prinsip pemberian 

obat. 

c. Mengetahui seberapa erat hubungan tingkat pengetahuan perawat 

tentang keselamatan pasien dengan kepatuhan perawat dalam 

pelaksanaan prinsip pemberian obat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang terkait, antara lain : 

1. Bagi Rumah Sakit Islam Surakarta agar dapat mengetahui sejauh mana 

tingkat pengetahuan perawat dimana hasilnya nanti dapat digunakan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan serta keselamatan pasien. 

2. Bagi perawat agar dapat mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan 

mempengaruhi setiap tindakan dan menyadari bahwa setiap tindakan yang 



dilakukan akan membawa dampak bagi pasien sehingga akan menambah 

ketelitian, kehati-hatian dan kepatuhan perawat dalam setiap tindakan. 

3. Bagi pendidikan sebagai bahan informasi pendahuluan bagi penelitian 

serupa di masa mendatang atau sebagai informasi pembanding bagi 

penelitian di masa lalu meskipun dari sudut pandang berbeda. 

4. Bagi peneliti agar memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian 

dan meningkatkan pemahaman tentang hubungan tingkat pengetahuan 

perawat tentang keselamatan pasien dengan kepatuhan pelaksanaan prinsip 

pemberian obat. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penulis belum menemukan penelitian dengan judul yang sama. Namun 

terdapat beberapa penelitian yang mempunyai variabel yang sama, antara lain: 

1. Hubungan Tingkat Pengetahuan Perawat tentang Prinsip Enam Benar 

Pemberian Obat terhadap Tingkat Penerapannya di Bangsal Rawat Inap 

RSU PKU Muhammadiyah Gombong oleh Qosim (2007). Penelitian yang 

dilakukan adalah diskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional 

dan observasional dengan analisa data Chi – Square. Hasil penelitian 

tersebut ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan tentang 

prinsip enam benar dengan tingkat penerapannya dengan nilai p = 0,001. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel 

bebas yang akan diteliti adalah tingkat pengetahuan tentang keselamatan 

pasien.  



2. Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Perawat terhadap Penerapan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Teknik Menyuntik Dalam Upaya Pencegahan 

Infeksi Di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru oleh Idayanti dengan jenis 

penelitian observasional dengan rancangan penelitian cross sectional. 

Analisis data menggunakan analisis univariat, analisis bivariat dengan uji 

Chi-Square dan analisis multivariat dengan uji regresi berganda. Pada uji 

Chi-Square ditemukan bahwa ada hubungan yang bermakna antara 

variabel pengetahuan terhadap penerapan SOP teknik menyuntik dengan 

nilai P =0,025 dan tidak ada hubungan yang bermakna antara variabel 

sikap terhadap penerapan SOP nilai P=0,403. Perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah pada variabel bebas yang akan diteliti hanya 

tingkat pengetahuan. 

3. Pengetahuan Petugas Kesehatan tentang Pasient Safety di Rumah Sakit 

Umum Makasar oleh Irga (2007) dengan jenis penelitian diskriptif dengan 

analisa data secara diskriptif. Didapatkan hasil bahwa umur, jenis kelamin, 

pendidikan, profesi, masa kerja dan informasi mempengaruhi pengetahuan 

petugas kesehatan tentang Pasient Safety. Perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu pengetahuan tentang keselamatan pasien 

dijadikan variabel bebas dan jenis penelitian yang digunakan adalah 

kuantitatif non eksperimen dengan desain penelitian korelasi dengan 

pendekatan cross sectional. 

 


