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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam meningkatkan pembangunan kesehatan bagian utama yaitu

dalam pelayanan yang bersifat darurat. Untuk mewujudkan peningkatan mutu

pelayanan dalam penanganan korban atau pasien gawat darurat diperlukan

suatu sistem penanganan korban yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi

dengan melibatkan beberapa pihak (Depkes,2016).

Sehingga pelayanan gawat darurat menjadi salah satu pelayanan yang

penting pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas

merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di negara-negara

berkembang.WHO (2015) mencatat negara urutan pertama dengan jumlah

kematian terbanyak akibat kecelakaan lalu lintas adalah negara India,

sementara  negara Indonesia menempati urutan kelima akan tetapi faktanya

Indonesia menjadi negara ketiga di Asia di bawah Tiongkok dan India dengan

total korban 38.279 kematian akibat kecelakaan lalu lintas di tahun 2015.

Angka kematian global saat ini tercatat mencapai angka 1,24 juta per tahun.

Diperkirakan angka tersebut akan meningkat hingga tiga kali lipat menjadi 3,6

juta per tahun pada 2030 (Djaja dkk, 2016). Faktor penyebab korban

meninggal akibat meniggal dunia yaitu faktor penanganan cedera baik di pra

rumah sakit maupun di rumah sakit (Sugiyanto,2015).
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Data kecelakaan di provinsi Jawa Timur semakin tahun semakin

meningkat pada tahun 2014 ke tahun 2015 meningkat 7,47 % yaitu dari pada

tahun 2014 tercatat 17.544 kecelakaan lalu lintas sedangkan pada tahun 2015

tercatat 18.854. Korban tewas sebanyak 4.752, korban yang mengalami luka

berat 1.418  dan korban luka ringan sebanyak 24.174 serta kerugian material

Rp 26,25 miliar (Wicaksono,2016).

Wilayah kota magetan merupakan kota perbatasan antara provinsi jawa

tengah dan Jawa timur. Jalan raya yang rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas

yaitu di jalur jalan tembus sarangan menuju karanganyar jawa tengah  karena

medan jalan yang curam dilereng gunung lawu dan di Maospati ke kota Ngawi

tepatnya di kilometer 153-154 di Desa Maron karena jalur lurus sehingga

pengguna jalan cenderung mengendarai kendaraan dengan kencang

(Rika,2015). Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas di kota magetan tahun

2015 tercatatat sebanyak 495 kasus dengan jumlah korban yang mengalami

luka ringan 725 orang , korban yang mengalami luka berat 7 orang, dan

korban yang meninggal dunia sebanyak 88 orang  serta keruagian material

sebanyak Rp.617.570.000 (Kasanlantas Magetan, 2016).

Korban kecelakaan yang dialami korban saat kecelakaan lalu lintas

semakin buruk atau berujung pada kematian jika penangananya tidak dilakukan

dengan cara yang cepat dan tepat. Penanganan yang tepat adalah satu jam

pertama waktu penanganan penyelamatan korban, penanganan kecelakaan ini

dapat menekan sampai 85% dari angka kematian. Penanganan yang dilakukan

adalah dengan bantuan hidup dasar yaitu sebagai usaha atau bantuan yang
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dilkakukan untuk mempertahankan kehidupan seseorang yang sedang

terancam  jiwanya yang bertujuan untuk mencegah kematian, mencegah

terjadinya cacat tubuh (Pamaya dkk,2014). Pertolongan secara cepat dilokasi

kejadian untuk mencegah morbiditas dan mortalitas korban, pertolongan

yang diberikan dilokasi kejadian merupakan bagian dari pre-hospital care

(Hardisman,2014). Bantuan hidup dasar dapat diajarkan kepada masyarakat

siapa saja, setiap orang dewasa seharusnya mempunyai ketrampilan ini,

bahkan anak-anak juga diajarkan sesuai kemampuannya  dan sangat

penting diajarkan kepada para pekerja yang berkaitan dengan pertolongan

keselamatan (Mounsieurs, 2015).

Polisi lalu lintas merupakan aparat yang bertugas untuk menjaga

keselamatan pengguna jalan dan meminimalisir korban kecelakaan lalu lintas

sebagaimana tertulis dalam Pasal 59 ayat (3) peraturan Kepala Kepolisian

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata

kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor (Peraturan Kepolisian

RI). Tata kerja kepolisian ini mengatur tentang tugas polisi berkaitan dengan

tanggung jawab polisi akan keselamatan masyarakat pengguna jalan. Peraturan

ini menunujkkan bahwa ketrampilan Bantuan Hidup Dasar sangat penting

untuk diketahui oleh polisi terutama pada polisi lalu lintas dalam upaya

menjalankan tugasnya (Pamaya dkk,2014).

Polisi lalu lintas mempunyai peranan yang sangat penting dalam

memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan jika terdapat

keterbatasan petugas medis untuk memberikan pertolongan  atau jauh dari
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rumah sakit. Dalam menjalankan peranan penting tersebut polisi lalu lintas

mempunyai motivasi dalam diri mereka karena menjadi penolong yang

pertama selain masyarakat, polisi dihadapkan dengan kondisi yang gawat

sehingga dapat menimbulkan kepanikan seorang penolong (Hutapea, 2012).

Motivasi merupakan karakteristik psikologis yang dimiliki manusia yang

memberi kontribusi pada tingkat komitmen seseorang dan diperlukan dalam

menjalankan segala aktivitasnya (Reza, 2016 ). Motivasi juga penting dimiliki

seseorang dalam menentukan perilaku kerja, sehingga malalui motivasi

seorang anggota polisi lalu lintas didorong serta diarahkan perilakunya untuk

melaksanakan tugas perlindungannya dan pengamanan secara efektif (Pratama,

2011).

Dari uraian diatas maka dalam  rangka ikut serta meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan, setiap polisi lalu lintas diharapkan harus mempunyai

motivasi yang tinggi agar nantinya didapatkan suatu kinerja yang baik.

Motivasi kerja merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mempunyai tekad

untuk meningkat, mengarahkan ,memelihara perilakunya yang berhubungan

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan kerja.

(kustanto,2007).

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu perawat yang ada di IGD

RSUD Syaidiman kota Magetan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan

raya yang membawa korban kecelakaan anggota kepolisian dengan mobil

dinas, korban belum mendapatkan pertolongan pertama oleh anggota polisi

walaupun korban mengalama cidera fraktur dan pendarahan serta korban yang
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telah  meninggal dalam perjalanan ketika menuju kerumah sakit. Dari uraian

ini bisa diasumsikan beberapa faktor yang menyebabkan polisi tidak memberi

bantuan Bantuan Hidup Dasar diantaranya adalah motivasi dalam memberikan

pertolongan yang masih kurang.

Sedangkan hasil wawancara peneliti sendiri dari delapan polisi lalu

lintas di kota Magetan didapatkan polisi sudah mengetahui tentang Bantuan

Hidup Dasar Tetapi ketika terjadi kecelakaan lalu lintas dan terdapat korban

yang mengalami kondisi parah serta membutuhkan bantuan segera dilokasi dari

delapan polisi lalu lintas, kelima polisi lalu lintas langsung membawa korban

ke rumah sakit menurut mereka nyawa pasien lebih penting dan polisi juga

takut jika pertolongan pertama di tempat kejadian yang diberikan dapat

memperparah kondisi korban dan ketiga polisi lalu lintas hanya menggambar

korban di lokasi. Di satlantas kota magetan anggota polisi lalu lintas sudah

mendapatkan pelatihan Pertolongan Pertama Pada Gawat Darurat termasuk

bantuan hidup dasar akan tetapi belum sepenuhnya mengaplikasikan ilmu yang

didapatkan ketika terjadi kecelakaan. Dari uraian diatas maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian tentang apakah terdapat hubungan pengetahuan

bantuan hidup dasar dengan motivasi pada polisi lalu lintas dalam memberikan

pertolongan pada korban kecelakaan lalu lintas di kota Magetan.

B. Rumusan Masalah

Menurut studi pendahuluan di satlantas kota Magetan ketika terjadi

kecelakaan lalu lintas dan terdapat korban yang mengalami kondisi yang parah

dan membutuhkan bantuan segera dilokai polisi lalu lintas langsung membawa
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korban ke rumah sakit polisi takut jika pertolongan pertama di tempat kejadian

yang diberikan dapat memperparah kondisi korban sedangakan polisi lalu

lintas sudah mendapatkan pelatihan Pertolongan Pertama Pada Gawat Darurat

termasuk Bantuan Hidup Dasar akan tetapi belum sepenuhnya

mengaplikasikan ilmu yang di dapatkan ketika terjadi kecelakaan. Maka

peneliti merasa tertarik untuk mengetahui apakah ada hubungan antara

pengetahuan Bantuan Hidup Dasar dengan motivasi pada polisi lalu lintas

dalam memberikan pertolongan pada korban kecelakaan lalu lintas di kota

Magetan.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan bantuan hidup dasar

dengan motivasi pada polisi lalu lintas dalam memberikan pertolongan

pada korban kecelakaan lalu lintas di kota Magetan.

2. Tujuan khusus

a. Mengetahui karakteristik pengetahuan bantuan hidup dasar di satuan

Polisi lalu lintas kota Magetan.

b. Mengetahui motivasi pada polisi lalu lintas dalam memberikan

pertolongan pada korban kecelakaan di kota Magetan.

c. Mengetahui hubungan pengetahuan bantuan hidup dasar (BHD )

dengan motivasi pada polisi lalu lintas dalam memberikan pertolongan

pada korban kecelakaan lalu lintas di kota Magetan.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang hubungan pengetahuan

bantuan hidup dasar dengan motivasi polisi lalu lintas sehingga bisa

digunakan sebagai acuan dalam pengembangan keilmuan khususnya

khususnya ilmu keperawatan gawat darurat.

2. Manfaat bagi program studi ilmu keperawatan

Memberikan informasi tentang hubungan pengetahuan bantuan hidup

dasar dengan motivasi polisi lalu lintas sehingga dapat mempersiapkan

mahasiswa keperawatan untuk melakukan promosi-promosi kesehatan

maupun memberikan seminar tentang bantuan hidup dasar.

3. Manfaat bagi kepolisian

Aparat kepolisian lalu lintas dapat lebih meningkatkan kualitas profesinya

dalam melayani masyarakat dengan berbagai upaya dan tindakan yang

dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan bantuannya.

E. Keaslian

1. Hutape (2012) dengan judul : Gambaran Tingkat Pengetahuan Polisi Lalu

Lintas tentang Bantuan Hidup Dasar (BHD) di kota Depok. Metode

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan

deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 50%

responden memiliki pengetahuan yang kurang pada definisi,tujuan BHD dan

langkah-langkah BHD. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama

meneliti pengetahuan bantuan hidup dasar pada polisi lalu lintas. Perbedaan
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dengan penelitian ini terletak pada judul , tempat penelitian, waktu dan

variabel dan cara pengambilan sampel.

2. Wahono, 2015 dengan judul hubungan pengetahuan bantuan hidup dasar

(BHD) dengan motivasi memberikan pertolongan pada korban kecelakaan

lalu lintas di satuan polisi lalu lintas kota Kebumen.metode dalam penelitian

ini descriptif correlation dengan cross sectional. Sampel dalam penelitian

ini adalah 84 anggota polisi lalu lintas. Sampel diambil secara purposive

sampling. Hasil penelitian yang dilakukan sebagian besar responden di

satuan polisi lalu lintas kota Kebumen dengan pengetahuan bantuan hidup

dasar kategori baik (78,6%) dan memiliki motivasi yang baik sebesar (54,8

%) dan terdapat hubungan pengetahuan bantuan hidup dasar dengan

motivasi meberikan pertolongan pada korban kecelakaan lalu lintas

(p=0,002).Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentrang

pengetahuan bantuan hidup dasar dan motivasi pada polisi lalu lintas dalam

memberikan pertolongan pada korban kecelakaan lalu lintas. Perbedaan

dalam penelitian ini yaitu terletak pada waktu penelitian dan tempat

penelitian.

3. Cherkos, Adugna (2014) dengan judul : Assessment of knowledge, attitude

and practide toward first aid related to road traffic accidents among traffic

police in LIDETA, KIRKOS and ARADA sub city of addis ababa,Ethiopia

jenis penelitian ini cross-sectional dengan pengambilan sampel total

sampling dengan sampel 120 polisi lalu lintas. Hasil penelitian ini (32,1%)

tindakan pertama yang paling partisipan pada pertolongan pertama polisi
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lalu lintas hanya menstransfer korban ke dekat rumah sakit selanjutnya

98,5% percaya bahwa perlu untuk memberikan pertolongan pertama segera

bagi korban tetapi beberapa polisi lalu lintas belum bersedia untuk

memberikan pertama karena takut memperparah infeksi, kekurangan bahan

dan tidak memiliki ketrampilan penuh. Persamaan dari penelitian ini sama-

sama meneliti tentang pengetahuan polisi lalu lintas tentang pertolongan

bantuan hidup dasar.Perbedaan dari penelitian ini yaitu variabel penelitian.


