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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

 

Keracunan memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan karena 

dapat menganggu fungsi tubuh atau bahkan menghentikan fungsi tubuh. 

Beberapa organ yang rentan terhadap keracunan antara lain kulit, susunan 

syaraf, ginjal, hati, sumsum tulang dan alat-alat pencernaan. Jika organ-

organ tersebut terganggu terjadilah penurunan kesehatan yang akan 

membahayakan jiwa terutama bila pertolongan terlambat diberikan 

(Hermanto, 2007).  Kejadian keracunan bebeda-beda di tiap belahan dunia 

bahkan dalam satu Negara bergantung pada faktor sosio-ekonomi dan 

perbedaan aktivitas agrikultural. Hasil studi keracunan yang dilakukan 

Chen tahun 2010 di Cina menemukan bahwa penyebab tertinggi 

keracunan adalah alkohol dengan persentase 54,55%.  

Sementara itu di Indonesia seperti di RSUD Ajibarang dilaporkan 

20 warga Darmakradenen, Kecamatan Ajibarang, Banyumas Jawa Tengah 

dirawat akibat keracunan makanan yang diduga dari ayam olahan yang 

sebelumnya dibeli warga setempat (Anugrah, 2014) serta  di Klinik Sapta 

Mitra, Bekasi 5 pasien  meninggal karena keracunan asap genset di RS 

Mitra Keluarga Bekasi Timur (Warsono, 2014). Dilaporkan juga di RS 

Borromeus, Bandung terjadi kasus keracunan gas dimana korbannya 

merupakan dokter, perawat, karyawan yang mencapai 100 pasien 

(Yulianti, 2014). Keracunan akut merupakan keadaan darurat medis yang 

penting (Hakim, 2013). Penelitian yang dilakukan Kishore et al tahun 

2007 menemukan bahwa 0,51% kunjungan pasien ke Instalasi Gawat 

Darurat disebabkan oleh keracunan.  
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Eksposur  zat beracun seperti obat-obatan dan bahan kimia menjadi 

salah satu alasan yang paling sering untuk kunjungan pasien ke Instalasi 

Gawat Darurat pada negara berkembang dan merupakan penyebab yang 

signifikan untuk morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia (Kavalci, 

2012).  

Penelitian yang dilakukan oleh El Masry (2013) menemukan 

sebanyak 50,6% ketidaktepatan penatalaksanaan keracunan disebabkan 

oleh pemberian obat-obatan yang tidak sesuai. Penelitian yang dilakukan 

Pramaswari (2014) juga menemukan penatalaksanaan keracunan di 

Rumah Sakit masih banyak yang belum tepat (52,43%) sedangkan 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang merupakan unit pertama yang 

menangani pasien dalam keadaan darurat, dituntut memberikan pelayanan 

ekstra untuk penatalaksanaan keadaan darurat dibandingkan unit-unit 

lainya. Penatalaksanaan keracunan yang disebabkan oleh kecelakaan 

maupun yang disengaja membutuhkan penilaian yang akurat dan terapi 

yang tepat (Hoving et al, 2011) sehingga dapat menyelamatkan nyawa 

pasien dan membuat pengobatan menjadi efektif dan efisien. 

Dilatarbelakangi hal diatas peneliti ingin mengetahui berapa angka 

kejadian kasus keracunan di Instalasi Gawat Darurat RSUD prof. Margono 

Soekarjo dan bagaimana penatalakasanaannya. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Berapa angka kejadian keracunan yang menyebabkan pasien masuk 

Instalasi Gawat Darurat RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo ? 

2. Bagaimana Penatalaksanaan keracunan di Instalasi Gawat Darurat 

RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui angka kejadian keracunan yang menyebabkan 

pasien masuk Instalasi Gawat Darurat RSUD. Prof. Dr. Margono 

Soekarjo. 

2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi penatalaksanaan keracunan di 

Instalasi Gawat Darurat RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi peneliti 

Dapat memberikan informasi tentang angka kejadian keracunan  

dan bagaimana penatalaksanaan keracunan di Instalasi Gawat 

Darurat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. 

2. Bagi Rumah Sakit  

Dapat mengevaluasi pelayanan kesehatan untuk menangani 

keracunan. 

3. Bagi masyarakat 

Menambah pengetahuan dan meningkatkan kepaswadaan terhadap 

bahaya keracunan. 
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