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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut World Health Organisation rumah sakit merupakan  suatu 

organisasi sosial dan kesehatan yang mempunyai fungsi sebagai pelayanan, 

meliputi pelayanan paripurna (komperhensif) penyembuhan penyakit (kuratif) 

dan juga sebagai pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. 

Sebagai  bentuk peningkatan kualitas pelayanan perawatan di Inggris 

dilakukan evaluasi dengan pendekatan sistem dan prinsip pelayanan pasien. 

Hal itu bertujuan supaya pasien mendapatkan perawatan dengan kualitas yang 

tinggi dan  tepat waktu (Leading Practices in Emergency Departement , 

2010).  

Instalasi Gawat Darurat merupakan salah satu unit pelayanan di rumah 

sakit yang memberikan pertolongan pertama dan sebagai jalan pertama 

masuknya pasien dengan kondisi gawat darurat. Keadaan gawat darurat 

adalah suatu keadaan klinis dimana pasien membutuhkan pertolongan medis 

yang cepat untuk menyelamatkan nyawa dan kecacatan lebih lanjut (DepKes 

RI,  2009)  

Ketepatan waktu dalam pelayanan kegawatdaruratan menjadi 

perhatian penting di negara - negara seluruh dunia. Hasil studi dari National 

Health Service di Inggris, Australia, Amerika dan Kanada bahwa pelayanan 

perawatan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien (LeadingPractices in
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Emergency Departement , 2010). Data kunjungan masuk pasien ke IGD di 

Indonesia sebanyak 4.402.205 pasien (Keputusan Menteri Kesehatan, 2009). 

Pelayanan gawat darurat di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan 

pada tahun 2011 - 2012 dari 98,80% menjadi 100%  dengan berbagai banyak 

keluhan pasien yang beranekaragam (Profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

tahun, 2013). 

Keanekaragaman pasien di IGD yang datang dari berbagai latar 

belakang dari sisi sosial ekonomi, kultur, pendidikan dan pengalaman 

membuat persepsi pasien atau masyarakat berbeda-beda. Pasien merasa puas 

dengan  pelayanan perawat di IGD apabila harapan pasien terpenuhi, seperti 

pelayanan yang cepat, tanggap, sopan,  ramah, pelayanan yang optimal dan 

interaksi yang baik. Namun pasien atau masyarakat sering menilai kinerja 

perawat kurang mandiri dan kurang cepat dalam penanganan pasien di IGD. 

Penilaian itu karena beberapa hal, salah satunya diantaranya adalah 

ketidaktahuan pasien dan keluarga tentang prosedur penatalaksanaan pasien 

oleh perawat di ruang IGD (Igede,  2012).  

Ketidaktahuan tentang penatalaksanaan pasien oleh perawat di ruang 

IGD berpengaruh terhadap kepuasan dan  kecemasan pasien (Qureshi, 2008). 

Kecemasan menurut Dongoes (2006) merupakan keadaan individu atau 

kelompok mengalami kegelisahan dan meningkatnya aktifitas syaraf otonom 

ketika mengalami ancaman yang tidak jelas. Kecemasan dapat memperburuk 

kondisi kesehatan fisik dan mental pasien. Respon kecemasan umumnya di 

tandai dengan gejala nafas pendek, nadi dan tekanan darah meningkat, muka 
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berkerut, terlihat tidak tenang dan juga sukar tidur (Hawari, 2013). Kondisi 

lingkungan IGD yang overcrowded menambah ketidaknyamanan dan 

menambah tingkat kecemasan pasien. Stuart & laraia (2005) mengatakan 

bahwa perubahan status kesehatan individu mengakibatkan terjadinya 

kecemasan. Banyaknya pasien yang datang  di IGD membuat perawat harus 

memilah pasien dengan cepat dan tepat sesuai prioritas bukan berdasarkan 

nomor antrian. Tindakan perawat dalam melakukan perawatan pasien harus 

bertindak cepat dan memilah pasien sesusai prioritas, sehingga 

mengutamakan pasien yang lebih diprioritaskan dan memberikan waktu 

tunggu untuk pasien dengan kebutuhan perawatan yang kurang mendesak 

(Igede ,2012).  

Triase adalah pengelompokan pasien berdasarkan berat cideranya 

yang harus di prioritaskan ada tidaknya gangguan airway, breathing, dan 

circulation sesuai dengan sarana, sumberdaya manusia dan apa yang terjadi 

pada pasien (Siswo, 2015). Sistem triase yang sering di gunakan  dan mudah 

dalam mengaplikasikanya adalah mengunakan START (Simple triage and 

rapid treatment) yang pemilahanya menggunakan warna . Warna merah 

menunjukan prioritas tertinggi yaitu korban yang terancam jiwa jika tidak 

segera mendapatkan pertolongan pertama. Warna kuning menunjukan 

prioritas tinggi yaitu koban moderete dan emergent. Warna hijau yaitu korban 

gawat tetapi tidak darurat meskipun kondisi dalam keaadaan gawat ia tidak 

memerlukan tindakan segera. Terakhir adalah warna hitam adalah korban ada 

tanda-tanda meninggal (Ramsi, IF. dkk ,2014)  
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Label  kuning merupakan salah satu indikator warna yang digunakan 

ketika mengidentifikasi, memilah dan  menempatkan pasien pada kategori 

prioritas untuk mendapatkan perawatan sesuai dengan tingkat keparahan 

dalam sistem triase.  Pada label kuning, perawatan pasien dapat ditunda 

dalam waktu kurang dari 30 menit. Warna kuning termasuk prioritas tinggi 

yaitu korban gawat dan darurat yang tidak dapat dimasukan prioritas tertinggi 

(label merah) maupun prioritas sedang (label hijau) (Ramsi ,2014).  Pasien 

dengan kriteria respirasi 10-30 x/menit , nadi teraba, capillary revilltime lebih 

dari 2 detik dan niali GCS kurang dari  13  merupakan kriteria pasien label 

kuning (Kilner T, 2002) 

Rumah Sakit Dr. Moewardi merupakan rumah sakit rujukan daerah 

milik pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah yang salah satu misinya 

adalah menyelenggarakan kesehatan yang bermutu, prima dan memuaskan. 

Di IGD RSUD Dr. Moewardi terdapat beberapa jenis pelayanan pasien yang 

pertama ruang periksa meliputi penanganan triase, pemeriksaan, observasi 

dan tindakan. Kedua ruang operasi meliputi ruang mayor dan minor. Ketiga 

ruang HCU dan yang terakhir ruang obsgyn. Jumlah perawat sebanyak 108 

orang. Data yang tercatat pasien masuk IGD pada tahun 2015 sebanyak 

25.665 pasien (Rekam medik RS Dr. Moewardi, 2015) 

Hasil survey pendahuluan 5 pasien label kuning di IGD Dr. Moewardi 

Surakarta, tiga diantaranya pasien mengatakan  khawatir dengan kondisi 

dirinya akibat sakit yang dideritanya, di tambah dengan lamanya menunggu 

karena belum dapat tindakan lebih lanjut.. Sedangkan dua pasien lainya 
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mengatakan kurang tahu tata cara penanganan di IGD. Sehingga pasien hanya 

berserah diri dan mengikuti intruksi awal yang diberikan oleh perawat triase. 

Berdasarkan uraian diatas banyak sekali fenomena yang terjadi di 

IGD. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti “hubungan tingkat 

pengetahuan triase dengan kecemasan pasien label kuning di IGD RS Dr. 

Moewardi Surakarta” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahh pada 

penelitian ini adalah “apakah ada hubungan pengetahuan tentang triase 

dengan tingkat kecemasan pasien label kuning di IGD RS Dr. Moewardi 

Surakarta?” 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan tingkat  pengetahuan tentang triase 

dengan tingkat kecemasan pasien label kuning di IGD RS Dr. Moewardi 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasien dengan label kuning di 

IGD RS Dr. Moewardi Surakarta. 

b. Untuk mengetahui tingkat kecemasan pasien dengan label kuning di 

IGD RS Dr. Moewardi Surakarta. 



6 
 

 
 

c. Untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan tentang triase 

dengan tingkat kecemasan pasien label kuning di IGD RS Dr. 

Moewardi Surakarta. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan 

bagi perkembangan ilmu keperawatan dan praktek pekerjaan perawat 

serta dapat menambah kajian ilmu keperawatan khususnya dibidang 

kecemasan pasien selama di IGD terkait dengan pengetahuan triase 

pasien. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dan dapat 

mengaplikasikan teori yang telah di dapat. 

b. Bagi Pasien 

Sebagai informasi kepada pasien tentang prioritas pelayanan pasien 

sesuai dengan triase. 

c. Bagi Institusi pendidikan 

Sebagai salah satu pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan 

dengan triase. 

 

 



7 
 

 
 

d. Bagi Instansi RS Dr. Moewardi 

Memberi informasi tentang kecemasan pasien yang berkaitan dengan 

waktu tunggu triase. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Kholifah (2014) “Gambaran tingkat kecemasan keluarga pasien di Instalasi 

gawat darurat RSUD Panembahan Sinopati Bantul” dengan jenis 

penelitian menggunakan descriptip non experimental dengan pendekatan 

cross sectional. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa keluarga 

pasien di IGD kebanyakan tidak mengalami cemas. Perbedaan dengan 

penelitian adalah terdapat pada variabelnya yaitu kecemasan keluarga serta 

tempat peneltianya. 

2. I Gede(2012) “Hubungan  persepsi pasien tentang perawat IGD dengan 

kecemasan pasien di ruang IGD RSUD Wates Kulon Progo Yogyakarta” 

penelitian ini merupaka penelitian diskriptif analitik dengan study korelasi 

dengan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian ini ada hubungan yang 

signifikan antar persepsi pasien dengan perwat IGD dengan kecemasan 

pasien yang di rawat di IGD RSUD wates Kulon Progo Yogyakarta. 

Perbedaan dari penelitian ini pada variabel bebasnya yaitu persepsi pasien, 

dan tempat. ada kesamaan pada variabel terikatnya yaitu tentang 

kecemasan  pasien. 
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3. Akrian Tumbuan (2015) “Hubungan  respon time perawat dengan tingkat 

kecemasan pasien kategori triase kuning di IGD RSU GMIM Kalooran 

Amurang”  desain penelitian ini menggunakan observasional analitik 

dengan rancangan cross sectional. Hasil penelitian ini adalah ada 

hubungan  respon time perawat dengan tingkat kecemasan pasien kategori 

triase kuning di IGD RSU GMIM Kalooran Amurang. Perbedaan dari 

penelitian ini pada variabel bebas yaitu respon time dan tempat penelitian. 

Ada kesamaan pada penelitian ini yaitu pada variabel terikatnya yaitu 

kecemasan pasien kategori triase kuning. 

 

 


