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ABSTRAK

Berbagai tindakan medis yang dilakukan di rumah sakit menyimpan potensi resiko. Banyaknya
jenis obat, jenis pemeriksaan dan prosedur serta jumlah pasien dan staf rumah sakit yang cukup
besar potensial bagi terjadinya kesalahan medis. Patient safety atau keselamatan pasien adalah
suatu system yang membuat asuhan pasien di rumah sakit menjadi lebih aman. Salah satu sasaran
dalam patient safety adalah peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high alert
medications). Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran implementasi patient safety high
alert medications.
Desain penelitian ini deskriptif, populasi sebanyak 30 perawat dengan besar sampel 28 perawat
didapatkan melalui metode . simple random sampling, pengumpulan data secara observasional
terhadap beban kerja dan kepatuhan. Hasil penelitian ini adalah sebagian besar responden memiliki
memiliki kepatuhan cukup 18 perawat (64,3%)..
Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat sudah melaksanakan patient safety high alert
medications, namun masih banyak perawat yg belum melaksanakan patient safety high alert
Sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai peningkatan keamanan dalam pemberian obat
untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan
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PENDAHULUAN

Keselamatan pasien rumah sakit
merupakan suatu sistem dimana rumah sakit
membuat asuhan pasien lebih aman, sistem
tersebut meliputi asesmen risiko, identifikasi
dan pengelolaanrisiko pasien, pelaporan dan
analisis insiden, kemampuan belajar dari
insidendan tindak lanjutnya serta
implementasi solusi untuk meminimalkan
timbulnya risiko. Sistem tersebut diharapkan
dapat dicegah terjadinya cedera yang
disebabkan oleh kesalahan akibat
melaksanakan suatu tindakan atau tidak
melakukan tindakan (Permenkes, 2017).
Sasaran keselamatan pasien di rumah sakit
mengacu Pada PERMENKES Nomor 11
tahun 2017 tentang implementasi keselamatan
pasien di rumah sakit pada pasal 5 ayat 2
huruf b menyebutkan bahwa sasaran
keselamatan pasien terdiri dari 6 poin. 6 poin
tersebut meliputi ketepatan identifikasi pasien;
peningkatan komunikasi efektif; peningkatan
keamanan obat yang perlu diwaspadai;
kepastian tepat-lokasi, tepat prosedur, tepat
pasien operasi; pengurangan resiko infeksi
terkait pelayanan kesehatan; serta
pengurangan resiko jatuh.Peraturan ini

menjadi tonggak utama dalam
mengimplementasikan keselamatan pasien di
rumah sakit seluruh Indonesia. Banyak rumah
sakit di Indonesia yang telah berupaya
membangun dan mengembangkan
keselamatan pasien, namun upaya tersebut
dilaksanakan berdasarkan pemahaman
manajemen terhadap keselamatan pasien.
Peraturan mentri ini memberikan panduan
bagi manajemen rumah sakit agar dapat
mengimplementasikan keselamatan pasien
secara utuh.

World Health Orgnaization (WHO)
pada tahun 2009 mengumpulkan angka-angka
penelitian rumah sakit di berbagai negara :
Amerika, Inggris, Denmark, dan Australia,
ditemukan KTD (Kejadian Tidak Diharapkan)
dengan rentang 3,22-16,6%. Data-data
tersebut menjadikan pemicu berbagai negara
segera melakukan penelitian dan
mengembangkan sistem keselamatan pasien
(Depkes RI ,2008).

Data Indonesia tentang KTD apalagi
kejadian nyaris cedera (Near Miss) masih
langkah, namun dilain pihak terjadi
peningkatan “mal praktik”, yang belum tentu
sesuai dengan pembuktian akhir. Insiden
pelanggaran patient safety di Indonesia sendiri
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ditemukan berdasarkan provinsi DKI Jakarta
menempati urutan tertinggi yaitu 37,9%
diantarannya delapan provinsi lainnya jawa
tengan 15,9%, di Yogyakarja 13,8%, Jawa
Timur 11,7%, Sumatra Selatan 6,9%, Jawa
Barat 2,8%, Bali 1,8%, Aceh 10,7%, dan
Sulawesi selatan 0,7 dilakukan oleh perawat
akibat ketidakpatuhan dalam memberikan
pelayanan yang tidak sesuai dengan standart
yang dipakai (KKP-RS, 2008).

Berdasarkan survey awal pada tanggal
14 sampai dengan 17 November 2017 di
ruang IPI rumah sakit muhammadiyah
lamongan oleh peneliti mengamati 10 orang
perawat diantarannya 6 (60%) perawat yang
masih belum patuh terhadap standart prosedur
operasional keselamatan pasien dalam hal
pemberian obat high alert medications,
sedangkan 4 (40%) perawat yang sudah patuh
terhadap standart prosedur operasional.
Perawat harus menyadari perannya
sehinggadapat berpartisipasi aktif dalam
meningkatkan pelaksanaan patient
safetypemberian obat High alert medications.
Beban kerja perawat juga memegang peranan
penting dalam mencegah insiden pelanggaran
patient safety. Kerja keras perawat tidak dapat
mencapai level optimal jika tidak didukung
dengan sarana prasarana, manajemen rumah
sakit dan tenaga kesehatan lainnya (Adib,
2009).

Menurut Kuntoro (2010) faktor yang
mempengaruhi perawat dalam melaksanakan
implementasi patient safety adalah
Pengetahuan perawat, sikap perawat,
kepemimpinan, individu, infrastruktur, dan
budaya. Disamping faktor-faktor tersebut
salah satu pemicu yang menyebabkan
ketidakpatuhan perawat dalam pemberian obat
high alert medications patient safety adalah
akibat dari beban kerja perawat yang tinggi.

Beban kerja perawat yang tinggi
menyebabkan katidakpatuhan dalam
melaksanakan patient safety pemberian obat
high alert medications yang akan
menimbulkan suatu kejadian atau situasi yang
dapat mengakibatkan atau berpotensi
mengakibatkan cidera pada pasien. IKP
(Insiden Keselamatan Pasien) meliputi
Kejadian Potensial Cidera (KPC) ; Kejadian
Nyaris Cidera (KNC) ; Kejadian Tidak Cidera
(KTC) ; Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)
dan kejadian cidera dalam proses asuhan
pelayanan medis maupun asuhan pelayanan

keperawatan dari yang ringan sampai yang
berat (Hughes, 2008).

Perawat dalam memberikan
pelayanan diharapkan
melaksanakankeselamatan pasien secara patuh
dan lengkap yang mengacu pada standart
prosedur operasional yang berlaku di instansi
tempat bekerja,kapatuhan ini sangat berkaitan
dengan peningkatan mutu pelayanan. Di sisi
lain mutu pelayanan sangat terkait dengan
safety (keselamatan), karena itu upaya
pencegahan medical eror sangatlah penting.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain
deskriptif dengan jumlah populasi 28 orang
perawat menggunakan teknik simple random
sampling. Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan Januari 2018 sampai bulan Februari
2018 di ruang IPI Rumah Sakit
Muhammadiyah Lamongan. Instrument yang
digunakan adalah lembar observasi dan
lembar check list. Dan dianalisis dengan
menggunakan uji spearman dengan tingkat
kemaknaan p<0,05.

HASIL PENELITIAN

1. Data Umum
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Perawat

Berdasarkan Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin F %
1. Laki-laki 6 21,4
2. Perempuan 22 78,6

Jumlah 28 100
Berdasarkan tabel 1 diatas

menunjukkan distribusi frekuensi perawat
berdasarkan jenis kelamin di Ruang IPI
Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan
bahwa hampir seluruhnya perawat berjenis
kelamin perempuan yaitu 22orang (78,6%),
sedangkan hampir sebagian kecil berjenis
kelamin laki-laki yaitu 6 orang (21,4%).

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Perawat
Berdasarkan Umur

No Umur F %
1. 21-30 tahun 8 28,6%
2. 31-40 tahun 16 57,1%
3. ≥ 40 tahun 4 14,3%

Jumlah 28 100
Berdasarkan tabel 2 diatas

menunjukkan distribusi frekuensi perawat
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berdasarkan umur di Ruang IPI Rumah Sakit
Muhammadiyah Lamongan bahwa sebagian
besar perawat berumur antara 31-40 tahun
yaitu 16 orang (57,1%),  dan sebagian kecil
perawat berumur ≥ 40 tahun yaitu 4 orang
(14,3%).

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Perawat
Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan F %
1. SPK 0 0
2. D3 20 71,4
3. S1 8 28,6

Jumlah 28 100
Berdasarkan tabel 3 diatas

menunjukkan distribusi frekuensi perawat
berdasarkan tingkat pendidikan di Ruang IPI
Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan
bahwa sebagian perawat lulusan pendidikan
D3 keperawatan sebanyak 20 orang (71,4%),
sedangkanhampir sebagian kecil perawat
lulusan pendidikan S1 Ners keperawatan
sebanyak 8 orang (28,6%).

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Perawat
Berdasarkan Lama Kerja

No. Lama Kerja F %
1. 1-5 tahun 16 57,1
2. 6-10 tahun 5 17,9
3. ≥ 10 tahun 7 25,0

Jumlah 28 100
Berdasarkan tabel 4 diatas

menunjukkan distribusi perawat berdasarkan
lama kerja di Ruang IPI Rumah Sakit
Muhammadiyah Lamongan bahwa sebagian
besar perawat dengan  lama kerja 1-5 tahun
sebanyak 16 orang (57,1%), sedangkan
sebagian kecil perawat dengan lama kerja 6-
10 tahun sebanyak 5 orang (17,9%).

2. Data Khusus
Tabel 5 Distribusi Perawat Berdasarkan

Implementasi Patient safety High
Alert Medications

No.

Kepatuhan
Implementasi Patient

safety high alert
medications

F %

1. Baik 2 7,1
2. Cukup 18 64,3
3. Kurang 8 28,6
Jumlah 28 100

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui
sebagian besar dari responden perawat dengan
kepatuhan implementasi patient safety high
alert medications cukup sebanyak 18 orang
(64,3%) dan sebagian kecil perawat dengan
kepatuhan  baik sebanyak 2 (7,1%).

PEMBAHASAN

Implementasi Patient Safety High Alert
Medications

Berdasarkan tabel 5 hasil
menunjukkan bahwa sebagian besar perawat
yang bekerja di ruang IPI memiliki kepatuhan
cukup sebanyak 18 perawat (64,3%),
kepatuhan baik sebanyak 2 perawat (7,1%).

Menurut Hamdani (2007) kepatuhan
perawat merupakan perilaku perawat terhadap
suatu ketetapan, prosedur, anjuran atau
peraturan yang harus dilakukan atau ditaati.
Kapatuhan implementasi patient safety high
alert medications merupakan bagian dari
kinerja perawat, dan penilaian kinerja yang
merupakan proses kontrol kinerja perawat
yang di evaluasi berdasarkan standart tertentu.
Kepatuhan yang kurang akan berdampak pada
penurunan akuntabilitas rumah sakit terhadap
pasien, meningkatnya kejadian tidak
diharapkan, tidak terciptanya budaya
keselamatan pasien di rumah sakit
(Permenkes, 2017).

Hasil penelitian menunjukkan
sebagian besar perawat bekerja mempunyai
kepatuhan cukup. Perawat dapat melakukan
implementasi Patient Safety High Alert
Medications karena alat yang berada di ruang
IPI sudah lengkap akan tetapi ada beberapa
perawat yang tidak menggunakannya secara
baik, alat-alat yang ada seringkali tidak
digunakan pada saat melakukan tindakan.
Perawat yang tidak menggunakan alat secara
baik yang sesuai dengan standart akan sangat
beresiko terjadinya angka kejadian tidak
diharapkan meninngkat.

Hal ini juga bisa disebabkan sikap
perawat dalam memberikan pelayanan, yang
ditunjukkan dengan sikap lalai perawat dalam
melakukan double check sebelum
memberikan High alert medications. Selain
itu, kepedulian perawat masih tergolong
rendah, ditunjukkan dengan sikap perawat
yang sering acuh dan tidak memperhatikan
kebutuhan dasar pasien sehingga perawat
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seringkali tidak menerapkan patient safety
dalam memberikan high alert medications.

Faktor lain yang mempengaruhi
peningkatan pelaksanaan patient safety adalah
beban kerja perawat di ruang IPI. Perawat
memiliki beban kerja sedang, dengan jumlah
pasien sekitar 5 – 7 pasien per hari dan
perawat yang berdinas 4 – 5 perawat tiap
shift. Kondisi demikian memungkinkan
perawat mampu untuk melaksanakan patient
safety dengan baik.

Meskipun perawat yang memiliki
kepatuhan baik hanya sedikit, namun akan
memberikan pengaruh baik terhadap perawat
lainnya yang secara keseluruhan belum
mematuhi pelaksanaan patient safety high
alert medications.

PENUTUP

1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan di Ruang IPI Rumah Sakit
Muhammadiyah Lamongan pada tanggal 20
Januari – 29 Februari 2018 implementasi
patient safety high alert medications di Ruang
IPI Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan,
maka kesimpulannya adalah cukup.

2. Saran
Penelitian ini diharapkan dapat

sebagai bahan dalam meningkatkan
pengetahuan perawat dan dapat terus belajar
karena adanya tuntutan dari pasien dan
keluarga untuk mendapatkan pelayanan yang
berkualitas terutama penanganan pasien kritis.
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