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ABSTRAK 

 
Upaya pencegahan kesalahan pemberian obat merupakan cara yang dilakukan untuk mencegah dan 

mengurangi kejadian kesalahan pemberian obat yang dapat merugikan atau  membahayakan 
pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lingkungan kerja dengan upaya 

pencegahan kesalahan pemberian obat di ruang Teratai RSUD. Dr. Soegiri Lamongan. 
Desain  penelitian menggunakan pendekatan Analitik Cross Sectional. Populasinya adalah seluruh 

perawat yang ada di ruang Teratai RSUD. Dr. Soegiri Lamongan. Sampel yang ambilsebanyak 20 

responden.Teknik sampling yang digunakan adalah Simple Random Sampling. Data yang ada 
dianalisis menggunakan Uji Spearman  Rho dengan taraf  signifikan 0,05dan dengan bantuan SPSS 
for windows versi 16.00. 

Hasil pengujian statistic diperoleh hasil ada hubungan lingkungan kerja dengan upaya pencegahan 
pemberian obat dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.612  dengan tingkat signifikan 0,04 (p 

<0,05).  Berdasarkan hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja yang baik dapat 

meningkatkan upaya pencegahan kesalahan pemberian obat sehingga meminimalkan resiko yang 

membahayakan pasien. 
 

Kata Kunci : Lingkungan Kerja, Pencegahan Kesalahan Pemberian Obat 
 

PENDAHULUAN 
 

Masalah   keamanan   obat, dewasa  

ini  menjadi  perhatian  penting   bagi  banyak  
orang yang terlibat dalam pelayanan dan 

perawatan  pasien, mencakup  pimpinan 

Rumah Sakit, dokter, perawat, apoteker, dan  

lain-lain. Keserberagaman  obat-obatan,  
meningkatkanya  jumlah  dan  jenis  obat  

yang  ditulis  perpasien  meningkatnya  

jumlah pasien rawat inap dan pasien  rawat  
jalan yang  diobati  serta berubahnya konsep 

pelayanan medik, mengakibatkan  keharusan 

agar  suatu  sistem praktik  pengobatan yang 
aman  dikembangkan dan dipelihara  untuk  

memastikan bahwa pasien menerima 

pelayanan dan proteksi yang sebaik mungkin 

(Siregar, 2013). 
Kejadian  kesalahan pemberian obat 

merupakan  salah satu ukuran  pencapaian  
keselamatan pasien. Surat Keputusan Menteri  
Kesehatan  RI Nomor 

1027/MENKES/SK/IX/2004 menyebutkan  

bahwa kesalahan pemberian obat (medication 
error)  adalah  kejadian  yang  merugikan  

pasien,  akibat  pemakaian  obat  selama  
dalam  penanganan  kesehatan,  yang  

sebetulnya  dapat  dicegah.  Medication  

Error  setiap  kejadian  yang  dapat  dihindari  

yang  menyebabkan  atau  berakibat  pada  

pelayanan  obat  yang  tidak  tepat  atau  
membahayakan  pasien  sementara  obat  
berada  dalam  pengawasan  tenaga  kesehatan 

atau pasien (Amik Muladi, 2012). Jadi 

kesalahan pemberian  merupakan  kejadian  
yang  dapat  merugikan   atau  membahyakan  

pasien  yang  dilakukan  oleh  petugas  
kesehatan,  khususnya  dalam  hal  
pengobatan  pasien. 

Lingkungan pekerjaan merupakan 

faktor yang diperlukan untuk  mendukung  

perawat  dalam  melaksanakan  tugas.  
Lingkungan  pekerjaan  yang  meliputi  

suasana  kerja,  peraturan-peraturan  dalam  
bekerja,  dan  kondisi-kondisi  lain  bisa  
menjadi  penyebab  keterasingan  perawat  

(Schultz,  2010). 

Dirumah  sakit  angka kejadian  

kesalahan pemberian obat  dilaporkan  3-6,9%  
pada  pasien  yang  menjalani rawat 
inap.Angka  kejadian  errorakibat  kesalahan  

dalam  permintaan  resep  obat  juga  
bervariasi,  yaitu  antara  0,03-16,9%.  Salah  

satu  peneliti  menemukan  bahwa  11%  

kesalahan  pemberian  obat   di  rumah  sakit  
berkaitan  dengan  kesalahan  saat  
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menyerahkan  obat  ke  pasien  dalam  bentuk  

dosis  atau  obatyangkeliru.  Namun  
demikian  meskipun  relatif  sering  terjadi   

kesalahan  pemberian  obat umumnya  jarang  

yang  berakhir  dengan  cedera  di  pihak  
pasien (Dwiprahasto,  2011). 

Dari  hasil  survey  awal pada  tanggal  

20 November  2015 yang  dilakukan  di ruang 

Teratai RSUD Dr.Soegiri Lamongan, bahwa 
dari 14 orang yang  diwawancarai  pada  

perawat  yang  sedang  shift  pagi,  sore  dan  

malam ada  8 orang  (11,2%)  pernah  
mengalami  kesalahan  dalam  pemberian  
obat, 3 orang  (4,2%) pernah  mengalami  

kesalahan  dalam  dokumentasi, 3  orang  

(4,2%)  pernah  mengalami  kesalahan  dalam  
waktu  pemberian  obat.  Dari  data  tersebut  

maka  dapat  menunjukkan  bahwa  masih  
adanya  perawat  yang  melakukan   kesalahan  
dalam  pemberian  obat. 

Kesalahan pemberian obat dapat 

terjadi  pada  apprescribing  (peresepan),  
dispending  (penyiapan),  dan  drug  

administration  (pemberian  obat).  Kesalahan  

pada  salah  satu  tahap  terjadi  secara  
berantai  dan  menimbulkan  kesalahan pada  
tahap  selanjutnya.  Kejadian  kesalahan  

pemberian  obat   terkait  dengan  praktisi,  

produk  obat,  prosedur,  lingkungan,  atau  
sistem  yang  melibatkan  prescribing,  

dispending,  dan  drug  administration  
(Amik, Muladi,  2012). 

Kesalahan  pemberian  obat   juga  

dapat  disebabkan  karena  lingkungan  

pekerjaan  perawat  yang  kurang  

mendukung,  tingkat  jabatan  perawat,  usia  
pasien  yang  sudah  tua,  rekonsiliasi  obat  
pra-masuk  dan  keluar  rumah  sakit,  

kurangnya  pengetahuan tentang obat-obatan 
(dosis,  mendeteksi  interaksi  obat),  

pengkajian  yang  kurang lengkap tentang 

riwayat  alergi  dan  kurangnya  pemantauan  

klinis.   
Kondisi  tempat  kerja  merupakan  

suatu  kondisi  ditempat  kerja  yang  aman,  

nyaman,  kondusif,  memiliki  sistem  
keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  

terintegrasi  untuk  mencegah,  mengurangi  

kecelakaan  dan  penyakit  akibat  kerja,  serta  
merupakan  tempat  kerja  yang  efisien  
(Hariandja,  2011).  Bekerja  dalam  ruangan 

yang sempit, panas, pencahayaan yang  

berlebihan/  menyilaukan,  dan  tidak  
mengenakan  akan  menimbulkan keengganan  

dalam  bekerja (Munandar, 2011). 

Lingkungan kerja yang mendukung akan 
mencegah  terjadinya  kesalahan  dalam  

memberikan  pelayanan  dan  pengobatan  

terhadap  pasien.  Bila  kondisi  tempat  kerja  
perawat  baik,  maka  dapat  dikatakan  tempat  
pelayanan  pasien  juga  baik.  Kondisi  

tempat  kerja  dan  suasana  yang  baik  dapat  

meningkatkan  produktivitas  kerja  (Schultz,  
2010). 

 

METODE PENELITIAN 

 
Desain penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini adalah korelasi analitik 

dengan menggunakan pendekatan cross 
sectional. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagian perawat  yang  

ada  di  Ruang  Teratai  dan  Bougenvile  
RSUD. Dr. Soegiri Lamongan Tahun 2016 

dengan jumlah 23 responden, menggunakan 

sampling simple random sampling dengan 

Sampel yaitu sebagian perawat di ruang 
Teratai RSUD. Dr. Soegiri Lamongan Bulan 

Februari – Maret Tahun 2016 yang memenuhi 

kriteria inklusi sebanyak 20 perawat  dengan 
menggunakan alat ukur quesioner dan 

observasi. Analisis penelitian menggunakan 

uji spearmen rank. 
 

HASIL PENELITIAN  

 
Hasil penelitian serta pembahasan 

mengenai hubungan lingkungan kerja dengan 
upaya pencegahan kesalahan pemberian obat 

di ruang Teratai RSUD. Dr. Soegiri 

Lamongan Tahun 2016. 

1. Data Umum  
1) Karakteristik Perawat Berdasarkan Jenis 

Kelamin 
Tabel 1  Distribusi perawat Berdasarkan jenis 

kelamin di Ruang Rawat Inap 

Teratai RSUD DR.Soegiri 

Lamongan 

No Jenis Kelamin F % 

1 
2 

Laki-laki 
Perempuan 

9 
11 

45 
55 

Total  20 100 

Tabel 1 menunjukkan bahwa lebih 

dari sebagian perawat berjenis kelamin 
perempuan yaitu sebanyak 11 perawat (55%) 

dan hampir  sebagian perawat berjenis 

kelamin laki-laki yaitu sebanyak 9 perawat 
(45%). 
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2) Karakteristik Perawat Berdasarkan Umur 

Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan 
Umur di Ruang Rawat InapTeratai 

RSUD DR.Soegiri Lamongan  

No Umur  F % 
1 
2 
3 
4 

21-25tahun 
26-30 tahun 
31-35 tahun 
36-40 tahun 

3 
6 
4 
7 

15 
30 
20 
35 

Jumlah 20 100 
Tabel 2 menunjukkan bahwa lebih 

dari sebagian perawat berada pada rentang 

usia 36-40 tahun yaitu sebanyak 7 perawat 
(35%) dan sebagian kecil perawat berada pada 

rentang usia 21-25 tahun yaitu sebanyak 3 
perawat (15%). 

 
3) Karakteristik Perawat Berdasarkan 

Pendidikan 

Tabel 3  Distribusi Responden Berdasarkan 
Pendidikan di Ruang Rawat Inap 

Teratai  RSUD. Dr. Soegiri 
Lamongan  

No Pendidikan Terakhir F % 
1 
2 

D3 
S1 

11 
9 

55 
45 

Jumlah 20 100 
 Tabel 3 Menunjukkan bahwa lebih 

dari sebagian perawat berpendidikan D3 yaitu 

sebanyak 11 perawat (55%) 

 
4) Karakteristik Perawat Berdasarkan Lama 

Kerja 

Tabel 4  Distribusi Responden Berdasarkan 

Lama Kerja di Ruang Rawat Inap 
Teratai RSUD Dr.Soegiri Lamongan 

 
  

No Lama Kerja F % 
1 
2 
3 

1-5 tahun 
6-10 tahun 
 >10 tahun 

10 
4 
6 

50 
20 
30 

Jumlah 20 100 
Tabel 4 Menunjukkan bahwa 

sebagian perawat bekerja selama 1-5 tahun 

yaitu sebanyak 10 perawat (50%). 
 

2. Data Khusus 
1) Lingkungan kerja perawat di Ruang 

Teratai RSUD. Dr. Soegiri Lamongan 

bulan Februari-Maret 2016. 

 
 

Tabel 5  Distribusi perawat di Raunag 

Teratai RSUD Dr. Soegiri 
Lamongan bulan Februari-Maret  

2016. 

No Lingkungan Kerja F % 
1 
2 
3 

Kurang  
Cukup  
Baik  

0 
10 
10 

0 
50 
50 

Jumlah 20 100 
Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa 

sebagian perawat mempersepsikan dengan 

lingkungan kerja baik dan cukup masing-

masing yaitu sebanyak 10 perawat (50%) dan 
tidak ada satupun perawat yang menyatakan 

lingkungan kerja kurang (0%). 
 

2) Upaya Pencegahan Kesalahan Pemberian 
Obat di Ruang Teratai RSUD. Dr. Soegiri 

Lamongan. 

Tabel 6  Distribusi perawat  berdasarkan 
penerapan prinsip “Tujuh Tepat” 

Upaya Pencegahan Kesalahan 
Pemberian Obat di Ruang Teratai 
RSUD Dr. Soegiri Lamongan  

No Upaya Pencegahan 

Kesalahan Pemberian Obat 
F % 

1 
2 
3 

Rendah  
Sedang  
Tinggi  

0 
12 
8 

0 
60 
40 

Jumlah 20 100 
 

3) Hubungan lingkungan kerja dengan upaya 

pencegahan kesalahan pemberian obat di 

Ruang Teratai RSUD Dr. Soegiri 

Lamongan tahun 2016 
Tabel 7  Tabulasi Silang perawat pelaksana 

berdasarkan hubungan lingkungan 
kerja dengan upaya pencegahan 
kesalahan pemberian obat di Ruang 

Teratai RSUD Dr. Soegiri 

Lamongan  

N
o

. 

L
in

g
k

u
n

g
an

 K
er

ja
 Upaya Pencegahan 

Kesalahan Pemberian 
Obat 

T
o

ta
l 

%
 

R
en

d
ah

 

S
ed

an
g
 

T
in

g
g

i 

N % N % N % N % 
1 
2 
3 

Kurang  
Cukup  
Baik  

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
3 
9 

0 
15 
45 

0 
7 
1 

0 
35 
5 

0 
10 
10 

0 
100 
100 

Total 0 0 12 60 8 40 20 100 
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Berdasarkan tabulasi data yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar 
perawat dengan lingkungan kerja baik 

mempunyai upaya pencegahan kesalahan 

pemberian obat yang sedang yaitu sebanyak 9 
perawat (45 %), sebanyak 1 perawat (5%) 
mempunyai upaya pencegahan kesalahan 

pembeian obat yang tinggi. Sedangkan 

perawat dengan lingkungan kerja yang cukup 
menunjukkan upaya pencegahan kesalahan 

pembeian obat yang sedang yaitu sebanyak 3 

perawat (15%), sebanyak 7 perawat (35%) 
mempunyai upaya pencegahan kesalahan 
pemberian obat yang tinggi. 

 

PEMBAHASAN 
 

1.  Lingkungan Kerja 
Berdasarkan hasil penelitian 

sebagaimana tabel 5 didapatkan hasil bahwa 

sebagian perawat yang ada di Ruang Teratai 

menyatakan bahwa lingkungan kerja tempat 

perawat bekerja cukup baik sejumlah 10 
perawat (50%). Hal ini didapatdari distribusi 

jawaban perawat tentang pernyataan 

kepemimpinan (68%), kerjasama (71%), 
penghargaan (66%), fasilitas dan sarana 

(78%), tata ruang kerja (66%). Selanjutnya 

hasil penelitian ini secara parsial 
menunjukkan bahwa tata ruang kerja sangat 
berpengaruh terhadap penerapan “Tujuh 

Tepat” untuk melakukan usaha dalam upaya 

pencegahan kesalahan pemberian obat. 
Mardiana (2010) menegaskan bahwa 

lingkungan kerja adalah lingkungan dimana 
pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari. 
Lingkungan kerja yang kondusif memberikan 

rasa aman dan memungkinkan para pegawai 

untuk dapat bekerja optimal. Lingkungan 

kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai. 
Jika pegawai menyenangi lingkungan kerja 

dimana dia bekerja, maka pegawai tersebut 
akan merasa nyaman di tempat kerjanya untuk 
melakukan aktivitas sehingga waktu kerja 

dipergunakan secara efektif dan optimis serta 

memungkinkan prestasi kerja pegawai juga 

tinggi. 
Menurut Nitisemito (2010) 

lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 

ada di sekitar para pekerja yang dapat 
mempengaruhi drinya dalam menjalankan 

tugas-tugas yang diembankan. Menurut 

Sedarmayanti (2007) secara garis besar, jenis 
lingkungan kerja terbagi menjadi 2 yakni: 1) 

lingkungan kerja fisik, dan 2) lingkungan 

kerja non fisik. Menurut Sedarmayanti (2007) 
lingkungan kerja fisik adalah semua yang 

terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat 

mempengaruhi pegawai baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Sedangkan 
lingkungan kerja non fisik adalah semua 

keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan 

hubungan kerja, baik urusan dengan atasan 
maupun dengan sesama rekan kerja ataupun 

hubungan dengan bawahan. 

Lingkungan pekerjaan merupakan 
faktor yang diperlukan untuk mendukung 
perawat dalam melaksanakan tugas. 

Lingkungan pekerjaan yang meliputi suasana 

kerja, peraturan-peraturan dalam bekerja, dan 
kondisi-kondisi lain bisa menjadi penyebab 

keterasingan perawat. Hal ini kemudian 
memicu munculnya kebosanan dan 
keterpaksaan dalam bekerja, sehingga 

karyawan merasa asing dengan pekerjaan dan 

hasil kerjanya (Schultz, 2009). Kondisi 
tempat kerja merupakan suatu kondisi 

ditempat kerja yang aman, nyaman, kondusif, 

memiliki sistem keselamatan dan kesehatan 
kerja, terintegrasi untuk mencegah, 
mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja, serta merupakan tempat kerja yang 

efektif dan efisien (Hariandja, 2009). Bekerja 
dalam ruangan yang sempit, panas, 

pencahayaan yang berlebihan/ menyilaukan, 
dan tidak mengenakkan akan menimbulkan 
keengganan dalam bekerja (Munandar, 2011). 

Lingkungan kerja yang mendukung akan 

mencegah terjadinya kesalahan dalam 

memberikan pelayanan dan pengobatan 
terhadap pasien. Bila kondisi tempat kerja 
perawat baik, maka dapat dikatakan tempat 

pelayanan pasien juga baik. Kondisi tempat 
kerja dan suasana yang baik dapat 

meningkatkan produktivitas kerja (Schultz, 

2009). 

Setiap rumah sakit selalu berusaha 
untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

menyenangkan misalnya sirkulasi udara di 

tempat kerja, oksigen merupakan gas yang 
dibutukan oleh makhluk hidup untuk menjaga 

kelangsungan hidup yaitu untuk proses 

metabolisme. Udara di sekitar dikatakan kotor 
apabila kadar oksigen dalam udara tersebut 
telah berkurang dan telah bercampur dengan 

gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi 

kesehatan tubuh. Sumber utama adanya udara 
segar adalah tanaman disekitar tempat kerja. 
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Tanaman merupakan penghasil oksigen yang 

dibutuhkan oleh manusia Kemudian 
pencahayaan di tempat kerja, cahaya atau 

penerangan sangat besar manfaatnya bagi 

karyawan guna mendapat keselamatan dan 
kelancaran kerja, oleh sebab itu perlu 
diperhatikan adanya penerangan (cahaya) 

yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya 

yang kurang jelas (kurang cukup) 
mengakibatkan penglihatan menjadi kurang 

jelas, sehingga pekerjaan akan lambat, banyak 

mengalami kesalahan dan pada akhirnya 
menyebabkan kurang efisien dalam 
melaksanakan pekerjaan.  

 

2. Upaya Pencegahan Kesalahan 

Pemberian Obat 
Dari hasil penelitian yang tercantum 

pada tabel 6 didapatkan hasil bahwa lebih dari 
sebagian besar perawat yang ada di ruang 

Teratai mempunyai kriteria upaya pencegahan 

kesalahan pemberian obat yang sedang 
berjumlah 12 perawat (60%). Hal ini dapat 

dilihat dari distribusi dalam tindakan tepat 

obat ada 18 orang, perawat yang melakukan 
tindakan tepat dosis ada 19 orang, perawat 
yang melakukan tindakan tepat waktu ada 7 

orang, perawat yang melakukan tindakan 

tepat pasien ada 18 orang, perawat yang 
melakukan tindakan tepat cara pemberian ada 

7 orang, perawat yang melakukan tindakan 
tepat teknik ada 4 orang dan perawat yang 
melakukan tindakan tepat pemantauan ada 4 

orang. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dalam menerapkan upaya 
pencegahan kesalahan pemberian obat yang 
paling jarang dilakukan oleh perawat adalah 

tindakan tepat teknik dan tepat pemantauan. 
Selanjutnya tindakan yang paling sering 

dilakukan perawat dalam menerapkan upaya 

pencegahan kesalahan pemberian obat adalah 

tepat dosis dan tepat pasien. 
(Siregar,  2013)  menyatakan bahwa 

upaya perawat dalam pencegahan 

kesalahanobat,  terutama  di  fokuskan pada 
waktu pemberian obat kepada pasien.  Ada  

“Sembilan tepat”  yang  perlu  di  laksanakan 

perawat sewaktu pemberian obat kepada 
pasien rawat inap,  seperti tertera  di  bawah 
ini.  Sembilan  tepat ini membantu keamanan 

dan keselamatan pasien,  demikian juga 

perawat atau  orang  yang  menyimpan dan 
memberikan obat tersebut kepada pasien. 

Penelitian ini didapatkan sebagian 

besar perawat yang ada di ruang Teratai 
mempunyai kriteria penerapan tujuh tepat 

untuk pencegahan kesalahan pemberian obat 

yang sedang,  karena penerapan tujuh tepat 
pemberian obat oleh perawat di rumah sakit 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor 

kemampuan membaca SOP (Standart 

Operasional Prosedur), kecermatan dan 
sosialisasi yang cukup. Dari faktor lingkungan 

kerja dan kepemimpinan mempunyai peranan 

yang sangat penting bagi petugas 
kesehatandalam memberikan pelayanan 
karena lingkungan kerja yang baik misalnya 

tersedia sarana dan prasarana yang memadai 

akan memberikan dampak bagi perawat 
dalam pekerjaannya untuk bekerja dengan 

maksimal dan efektif. Sesuai dengan teori 
Lingkungan kerja yang baik akan membawa 
pengaruh  yang baik kepada para karyawan, 

pimpinan, dan hasil pekerjannya. Lingkungan 

praktik yang berkualitas tinggi sangat 
bermanfaat bagi perawat dan dapat 

meningkatkan kualitas perawatan klien 

(Sedarmayanti, 2009). 
 

3. Hubungan Lingkungan Kerja dengan 

Upaya Pencegahan Kesalahan 

Pemberian Obat 
Berdasarkan tabel 7 hasil identifikasi 

hubungan kerja dengan upaya pencegahan 
kesalahan pemberian obat di Ruang Teratai 
RSUD. Dr. Soegiri Lamongan, menggunakan 

SPSS versi 16.0 didapatkan hasil nilai 

signifikan bahwa nilai koefisien korelasi 

spearman (rs) 0,612dan nilai signifikansi 0,04 
(p<0,05) sehingga H1 diterima,  artinya ada 
hubungan antara variabel lingkungan kerja 

dengan upaya pencegahan kesalahan 
pemberian obat di ruang Teratai RSUD. Dr. 

Soegiri Lamongan. 

 Lingkungan kerja mempunyai peran 

yang signifikan dalam peningkatan penerapan 
perawat dalam melakukan tindakan tujuh 

tepat. Lingkungan kerja sangat penting dalam 

menciptakan lingkungan kerja yang baik yang 
tercipta dalam sebuah rumah sakit akan 

menciptakan lingkungan kerja kondusif 

sehingga menciptakan motivasi yang tinggi 
bagi karyawan yang akhirnya akan 
menghasilkan penerapan tujuh tepat untuk 

upaya pencegahan kesalahan pemberian obat. 

Dinyatakan dalam penelitian bahwa 
lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap 
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upaya pencegahan kesalahan pemberian obat 

(Amik Muladi, 2012). 
 Lingkungan kerja yang baik yang 

tercipta dalam rumah sakit akan sangat 

berpengaruh penerapan tujuh tepat untuk 
upaya pencegahan kesalahan pemberian obat. 
Perlakuan yang adil bagi perawat dan 

hubungan sosial yang baik yang terjalin akan 

menciptakan lingkungan kerja yang aman, 
nyaman serta kondusif yang akan membuat 

perawat merasa senang atau puas dalam 

bekerja sehingga menghasilkan kinerja yang 
baik. 

 Lingkungan kerja berpengaruh positif 

terhadap penerapan tujuh tepat upaya 

pencegahan kesalahan pemeberian obat, 
artinya semakin baik lingkungan kerja 

perawat, maka semaki tinggi penerapan tujuh 
tepat dalam pemberian obat  seperti 
melakukan tindakan tepat pasien dan tepat 

dosis.  

 Lingkungan kerja yang baik dan 
menyenangkan akan memperbaiki moral 

perawat dan kesungguhan dalam bekerja. 

Pemimpin merupakan salah satu pemegang 
peranan yang penting dalam membantu suatu  
kelompok dalam mencapai tujuan dan juga 

pemimpin mendapat kewenangan untuk 

menegur jika perawat yang melakukan 
kesalahan. Dan faktor-faktor yang lain yaitu 

komunikasi dan kerjasama yang baik antar 
sesama rekan kerja ataupun antar tenaga 
kesehatan lainnya karena hubungan kerja 

yang harmonis dapat menciptakan suasana 

kerja yang nyaman antar sesama rekan kerja 

ataupun hubungan dengan atasan sehingga 
memotivasi perawat untuk berprestasi. 

 Faktor yang selanjutnya adalah 

fasilitas sarana dan prasarana yang 
berpengaruh terhadap penerapan tujuh tepat 

untuk melakukan upaya kesalahan pemberian 

obat. Fasilitas kerja adalah sesuatu yang dapat 

membantu memudahkan pekerjaan, tugas dan 
sebagainya. Fasilitas ini sangatlah penting 

karena dalam memberikan asuhan 

keperawatan perawat selalu mengunakan 
sarana yang ada di rumah sakit. Untuk 

melaksanakan kegiatan keperawatan, fasilitas 

kerja yang diperlukan mencakup sarana, 
prasarana dan peralatan. 

Robin S. (2012), mengidentifikasi 

kondisi kerja yang baik dapat meningkatkan 

kualitas hidup dalam bekerja yang berdampak 
pada prokdutivitas kerja tenaga kesehatan 

profesional yang baik pula. Kajian ini selaras 

dengan hasil yang ditemukan dalam penelitian 
ini yaitu lingkungan kerja yang baik 

berkorelasi dengan penerapan tujuh tepat 

untuk melakukan upaya pencegahan 
kesalahan pemberian obat yang tinggi pula. 

 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian tentang 

Hubungan Lingkungan Kerja dengan Upaya 

Pencegahan Kesalahan Pemberian Obat di 
Ruang Teratai RSUD. Dr. SoegiriLamongan 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Lebih dari sebagian perawat menyatakan 
lingkungan kerja di ruang Teratai RSUD. 
Dr. Soegiri Lamongan yang dia tempati 

untuk bekerja itu cukup. 
2) Lebih dari sebagian perawat memiliki 

upaya pencegahan kesalahan pemberian 

obat yang sedang. 

3) Terdapat hubungan antara lingkungan 
kerja dengan upaya pencegahan kesalahan 

pemberian obat di ruang Teratai RSUD. 

Dr. Soegiri Lamongan. 

 

2. Saran 
Dari kesimpulan diatas, peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut : 
1) Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai dasar pengelolahan program 

pembelajaran mata kuliah manajemen 
keperawatan yang berkaitan dengan upaya 

pencegahan kesalahan pemberian obat yang 
ada di rumah sakit. 

 

2) Bagi Institusi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai masukan bagi pimpinan rumah sakit 
untuk selalu mengevaluasi tingkat penerapan 

tujuh tepat pemberian obat sehingga dapat 
meningkatkan upaya pencegahan kesalahan 
pemberian obat dan untuk meminamilisir 

kesalahan dalam pemberian obat. 

3) Bagi Tenaga Kesehatan 

Bagi tenaga kesehatan sangat penting 
untuk selalu memantau lingkungan kerja yang 
aman dan nyaman pada setiap rumah sakit 

sehingga perawat merasa senang atau puas 
dalam bekerja dan menghasilkan penerapan 

tujuh tepat yang tinggi untuk melakukan 

upaya pencegahan kesalahan pemberian obat. 
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4) Bagi Peneliti 

Semoga penelitian ini dapat 
dikembangkan oleh peneliti lain dalam 

melakukan penelitian selanjutnya, khususnya 

tentang hubungan lingkungan kerja dengan 
upaya pencegahan kesalahan pembrian obat di 
rumah sakit. 
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