
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan masyarakat mulai sadar 

tentang pentingnya kesehatan. Masyarakat juga mulai pandai memilih layanan 

kesehatan yang berkualitas dan sudah diakui keberadaannya. Rumah sakit 

merupakan salah satu penyedia layanan kesehatan yang diharapkan dapat 

menjalankan fungsinya. Fungsi rumah sakit akan berjalan dengan baik dengan 

adanya sumber daya manusia yang terlibat secara langsung yaitu dokter, 

perawat, bidan, fisioterapis, gizi serta tenaga penunjang lainnya, tetapi 

sebagian banyak penyedia pelayanan di rumah sakit adalah perawat. Menurut 

Gillies (1994) 75% tenaga medis dirumah sakit adalah perawat dan dari total 

anggaran rumah sakit 60-70% untuk menggaji perawat. Maka dari itu perlunya 

perencanaan dan pengelolaan tenaga perawat agar diperoleh hasil ketenagaan 

keperawatan yang efisien dan efektif. 

Untuk memberikan pelayanan medis dirumah sakit pasien tidak hanya 

mendapatkan pelayanan keperawatan namun juga fasilitas yang berkualitas 

rumah sakit yang menunjang untuk kenyamanan pasien, didalam rumah sakit 

terdapat pelayanan rawat inap bagi pasien yang membutuhkan perawatan lebih 

lanjut. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2012) rawat inap adalah ruang 

yang dibentuk untuk pasien yang membutuhkan pengobatan, asuhan dan 

pelayanan keparawatan secara berkesinambungan lebih dari 24 jam. Didalam 
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ruang rawat inap pasien akan diberikan asuhan keperawatan sesuai dengan 

kebutuhan pasien atau menurut klasifikasi pasien. Klsifikasi pasien merupakan 

metode mengelompokan pasien sesuai dengan jumlah kompleksifitas 

kebutuhan keperawatan. (Arwani & Heru, 2004). Klasifikasi pasien dibagi 

menjadi tiga kategori yaitu self care, intermediate care dan total care.Dengan 

klasifikasi pasien dapat menentukan banyak dan jenis tenaga yang dibutuhkan 

dan menentukan nilai produktifitas sehingga jumlah perawat dengan 

kebutuhan pasien dapat seimbang. 

 Rumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta merupakan 

Rumah sakit kelas A dan merupakan Rumah sakit rujukan Nasional sejak 

tahun 2002. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan khusus bedah 

tulang yang terbesar di Indonesia dengan fasilitas memadai dan dokter- dokter 

yang berkompeten di bidangnya. RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 

memiliki fasilitas ruang inap yang terdiri dari kelas 1 sebanyak 24 tempat 

tidur, kelas 2 sebanyak 24 tempat tidur dan kelas 3 sebanyak 62 tempat tidur.  

Pengunjung rawat inap kelas 1, 2 dan 3 di RSO Prof. Dr. R. Soeharso 

pada bulan Januari 2016 jumlah pasien kelas 1 sebanyak 88 pasien, kelas 2 

sebanyak 71 pasien dan kelas 3 sebanyak 210 pasien. Kemudian pada bulan 

Februari 2016 jumlah pasien kelas 1 sebanyak 82 pasien, kelas 2 sebanyak 69 

pasien dan kelas 3 sebanyak 204 pasien dan pada bulan Maret 2016 jumlah 

pasien kelas 1 sebanyak 79 pasien, kelas 2 sebanyak 60 pasien dan kelas 3 

sebanyak 161 pasien. Soeharso memiliki 185 perawat. (RM. RSO Prof. Dr. R. 

Soeharso, 2016). 
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Mengingat RSO Prof. Dr. R. Soeharso merupakan rumah sakit rujukan 

khusus bedah tulang yang terbesar di Indonesia sehingga pasien datang dari 

seluruh penjuru di Indonesia serta pasien bedah tulang  memiliki tingkat 

kebutuhan perawatan yang berbeda beda dan membutuhkan waktu yang lama 

tentu sangatlah penting dalam penyusunan sistem klasifikasi pasien agar 

efisiensi tenaga kerja dan kebutuhan pasien akan keperawatan dapat terpenuhi 

maksimal. 

Di dalam Model Praktik Keperawatan Professional terdapat sistem 

pengklasifikasian pasien rawat inap. Pengklasifikasian menurut Swanburg 

(2000) bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan jam rawat pasien dan 

jumlah tenaga yang dibutuhkan oleh sebab itu penting dilakukan penelitian 

tentang “Gambaran klasifikasi pasien rawat inap di RSO Dr. Soeharso 

Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Klasifikasi pasien merupakan hal penting dalam menetapkan 

banyaknya kebutuhan keperawatan pasien dan jumlah tenaga yang 

dibutuhkan. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu 

rumusan masalah yaitu “Bagaimanakah gambaran klasifikasi pasien rawat 

inap di Rumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui “Gambaran 

klasifikasi pasien rawat inap di Rumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. R. 

Soeharso Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu: 

a. Mengetahui deskripsi karakteristik personal klien yang terdiri dari 

usia, jenis kelamin, diagnosa medis, pekerjaan, penghasilan dan lama 

rawat inap. 

b. Mengetahui deskripsi karakteristik lama rawat inap klien dengan 

tingkatan klasifikasi. 

c. Mengetahui jenis kategori klien di ruang rawat inap. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan tentang pengklasifikasian 

pasien serta dapat menemukan maslah baru dalam bidang managemen 

khususnya klasifikasi pasien dan dapat memberikan solusi untuk 

masalah yang ditemukan. 

b. Bagi institusi pendidikan yaitu untuk menambah literatur tentang 

klasifikasi pasien serta hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

tolak ukur dalam penelitian selanjutnya. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai masukan untuk mendapatkan 

pelayanan keperawatan yang sesuai dengan standar. 

b. Bagi perawat dapat dijadikan bahan masukan untuk memberikan 

pelayanan keperawatan sesuai dengan standar. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Eneida (2010), tentang Classification of Patients According to the 

Degree of Dependence on Nursing Care and Illness Severity in a Post-

Anesthesia Care Unit di Rumah sakit Porto Alerge Brazil, desain penelitian 

cross sectional dengan jumlah responden 402 pasien. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengklasifikasikan pasien menurut tingkat ketergantungan asuhan 

keperawatan (Perroca Classification System) dan berkorelasi dengan resiko 

anestesi (American Society of Anesthesiologists- ASA classification) di unit 

perawatan post-anesthesia. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan usia 

rata- rata 51, 57 (± 16,73) tahun, jumlah tertinggi yaitu pasien perempuan 

sebanyak 216 (54%)  pasien ditemukan prevalensi tertinggi klasifikasi pasien 

dengan intermediate care dan semi-intensive care.Ada hubungan yang 

signifikan antara tingkat ketergantungan dan  ASA klasifikasi. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah responden yang diteliti, 

sistem pengklasifikasian dan tempat penelitian berada di ruang rawat inap 

RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 

 


