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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rumah sakit (RS) merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan 

yang penting, sarat dengan tugas, beban, masalah dan harapan yang 

digantungkan kepadanya. Keberagaman dan kerutinan  pelayanan tersebut 

apabila tidak dapat dikelola dengan baik dapat mengakibatkan kejadian tidak 

diharapkan (KTD) (Kemenkes, 2013).  

Keberhasilan sebuah RS sangat ditentukan oleh pengetahuan, 

keterampilan, kreaktivitas, dan motivasi staf dan karyawanya. Kebutuhan 

tenaga-tenaga terampil didalam berbagai bidang dalam sebuah RS sudah  

merupakan  tuntutan dunia global yang tidak dapat ditunda (Amelia, 2009).  

Salah satu Sumber Daya Manusia (SDM) di RS yang paling 

menentukan mutu pelayanan RS adalah perawat. Perawat pada dasarnya 

mempunyai beberapa jenis fungsi dalam menjalankan peranya. Fungsi 

tersebut antara lain fungsi keperawatan mandiri (independent), fungsi 

ketergantungan (dependent), fungsi kolaboratif (interdependent). Perawat 

tidak dapat memberikan pelayanan secara mandiri, tetapi dengan bekerjasama 

dengan tim kesehatan lainya untuk dapat menyelesaikan masalah kesehatan 

yang dihadapi klien. Salah satu pelayanan kesehatan yang berupa fungsi 

kolaboratif adalah pelayanan dalam pemberian obat-obatan bagi klien. Selain 

itu diperlukan juga fungsi independent yaitu mandiri, karena dalam 

memberikan obat perawat memliki tanggung jawab dan tanggung gugat, 

1 

Gambaran Ketepatan Pemberian..., Adi Supriyono, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



2 
 

 
 

sehingga perawat harus mematuhi standar operasional prosedur (SOP) tetap 

dalam pemberian obat, dan mematuhi prinsip benar yang menjadi pedoman 

dalam pemberian obat dengan tujuan agar aman bagi klien (Sari, 2009). 

Dalam memberikan pelayanan keperawatan, standar operasional 

prosedur (SOP) sangat penting dan sangat membantu perawat untuk 

mencapai sebuah asuhan keperawatan yang berkualitas sehingga perawat 

harus mampu berfikir realistis tentang pentingnya evaluasi sistematis 

terhadap semua aspek asuhan keperawatan yang berkualitas tinggi dan tidak 

menutup kemungkinan untuk menggunakan standar dalam pemberian obat 

(Simmamora, 2012). 

Kesalahan pemberian obat diperkirakan 1 dari 10 pasien diseluruh 

dunia, tipe kesalahan yang menyebabkan kematian pada pasien meliputi 

40,9%, salah dosis, 16% salah obat, dan 9,5% salah rute pemberian. Kejadian 

ini akan terus meningkat apabila tidak adanya kesadaran perawat dalam 

melakukan pemberian obat sesuai dengan prinsip pemberian yang berlaku 

dirumah sakit (Hughes, 2010).   

Di Indonesia kesalahan pemberian obat tidak jarang jadi tuntutan 

hukum, Indonesia sangat serius memperhatikan keselamatan pasien  sehingga 

mengadopsi dari JCI dan WHO terkait sasaran keselamatan pasien yang 

dimasukan dalam akreditasi rumah sakit, ini akan membuat rumah sakit akan 

lebih mengutamankan dan mementingkan keselamatan pasien di rumah sakit, 

dalam panduan keselamatan pasien dirumah sakit insiden keselamatan pasien 
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yang paling banyak terjadi  di Indonesia adalah kesalahan pemberian obat 

(Depkes RI, 2008). 

Pada pelaksanaan prosedur pemberian obat dengan prinsip enam benar 

yang dilakukan perawat belum 100% dilakukan, hal ini dibuktikan dari hasil 

penelitian Lestari (2009) dengan judul Pengalaman perawat dalam 

menerapkan prinsip enam benar dalam pemberian obat  di ruang rawat inap 

Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, tentang pemberian obat dengan prinsip 

enam benar didapatkan data dari observasi dan wawancara sederhana yang 

dilakukan penelitian dari bulan Januari sampai Agustus tahun 2009 di Rumah 

Sakit Mardi Rahayu Kudus didapatkan data bahwa perawat saat melakukan 

prosedur pemberian obat yaitu sebagai berikut: 30% obat yang diberikan 

tidak didokumentasikan, 15% obat yang diberikan dengan cara yang tidak 

tepat, 2% obat tidak diberikan, 12% obat yang diberikan dengan dosis yang 

tidak tepat. 

Menurut Kuntarti (2005) menyebutkan prinsip enam benar merupakan 

prinsip yang harus diperhatikan oleh perawat dalam pemberian obat untuk 

menghindari kesalahan pemberian obat dan keberhasilan pengobatan perawat 

bertanggung jawab dalam pemberian obat-obatan yang aman. Perawat harus 

mengetahui semua komponen dari perintah pemberian obat dan 

mempertanyakan perintah tersebut jika tidak lengkap atau tidak jelas atau 

dosis yang diberikan diluar batas yang direko mendasikan. Supaya dapat 

tercapainya pemberian obat yang aman, seorang perawat harus melakukan 

prinsip enam benar yang meliputi: benar pasien, benar obat, benar dosis, 
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benar waktu, benar rute pemberian, dan benar dokumentasi (Kee J. L& Hayes 

E.R, 2000).  

Pemberian obat yang dilakukan oleh perawat adalah suatu bentuk 

pendelegasian terhadap pemberian terapi obat kepada pasien dari dokter. 

Perawat yang dapat melakukan tindakan invasif dan pemberian obat adalah 

perawat yang telah mendapat ijin terdaftar atau register nurse. Penerima 

delegasi mendapat tanggung jawab untuk melakukan tugas atau prosedur 

tersebut, yang dilaksanakan dengan tanggung gugat dan tanggung jawab yang 

diterimanya (Kozier, 2004)  

Perawat memiliki tanggung jawab untuk memastikan dan memberikan 

obat dengan benar. Selain sebagai pelaksana dalam pemberian obat, perawat 

juga merupakan tenaga kesehatan yang paling tepat untuk memberikan obat 

karena meluangkan sebagaian besar waktunya berada disamping pasien. Hal 

ini membuat perawat dalam posisi yang ideal untuk memantau respon obat 

pada pasien, memberikan pendidikan bagi pasien dan keluarga tentang 

program pengobatan serta menginformasikan kepada dokter tentang apakah 

obat efektif, tidak efektif dan obat tidak lagi dibutuhkan. Selain berperan 

memberikan obat kepada pasien, perawat dituntut untuk menentukan apakah 

seseorang pasien harus mendapat obat pada waktunya dan mengkaji kembali 

kemampuan pasien menggunakan obat secara mandiri dan perawat 

menggunakan proses keperawatan untuk mengintegrasi terapi obat dalam 

perawatan pasien. Insiden kesalahan obat harus zero error di Rumah Sakit 

karena dampak yang ditimbulkan akan menyebabkan pasien memperpanjang 
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hari rawat inap, menambah biaya perawatan, serta yang terburuk bisa 

menghilangkan nyawa pasien (Potter PA & Perry AG, 2009). 

American Nursing Association’s (ANA), Potter & Perry, Berman et al 

(2009) menjelaskan prinsip-prinsip pemberian obat antara lain: yang pertama 

adalah benar obat, benar obat merupakan obat yang diberikan kepada pasien 

sesuai dengan resep dari dokter. Prinsip pemberian obat yang ke dua adalah 

benar dosis, dosis diberikan sesuai dengan karakteristik pasien maksudnya 

sesuai hasil perhitungan dan jenis obatnya dalam jumlah tertentu. Benar jalur 

atau rute, benar rute merupakan pemberian obat sesuai jalur yang 

diprogramkan dan dipastikan bahwa rute tersebut aman sesuai untuk pasien. 

Benar pasien, benar pasien dapat dipastikan dengan cara memastikan gelang 

indentifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku, benar expired atau 

kadaluwarsa lebih memperhatikan tanggal kadaluwarsa dan selalu rutin dalam 

memeriksa tanggal kadaluwarsa secara berkala. Terakhir adalah benar 

informasi, perawat memberikan informasi yang benar tentang obat untuk 

menghindari kesalahan dalam menerima obat, memberikan informasi cara 

kerja dan efek samping obat yang diberikan. 

Menurut Aryani, et al (2009) sekarang perawat dalam memberikan obat 

harus memperhatikan prinsip “enam benar” yang sudah menjadi prosedur 

wajib sebelum memberikan obat, yaitu: benar pasien, benar obat, benar dosis, 

benar cara pemberian, benar waktu, dan benar dokumentasi. Penerapan 

prinsip enam benar pemberian obat sangatlah diperlukan oleh perawat sebagai 

pertanggungjawaban secara legal terhadap tindakan yang dilakukan sudah 
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sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, mengingat perawat yang 

memberikan obat langsung kepada pasien maka dari itu jika sudah sesuai 

dengan standar prosedur yang sudah ditetapkan maka akan meminimalkan 

terjadinya efek samping atau kesalahan dalam memberikan obat (Lestari, 

2009). 

Upaya lain untuk mencegah dan mengevaluasi kesalahan yang sering 

terjadi terkait pengobatan yaitu dengan mengobservasi kemampuan perawat 

saat pemberian obat berdasarkan SOP rumah sakit. Tindakan ini dapat 

memberikan hasil terkait prosedur pemberian obat yang paling sering 

dilakukan atau adanya kemungkinan bagian dari prosedur tersebut yang 

sering diabaikan saat pemberian obat dan memiliki potensi dalam 

memperlambat proses penyembuhan pasien, resiko kegawatan bagi pasien, 

dan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan selama proses pengobatan 

(Arsyad, 2010). 

Data Rumah Sakit di Sleman di mana insiden keselamatan pasien (IKP) 

paling banyak adalah kesalahan pemberian obat dibandingkan dengan pasin 

jatuh, salah identifikasi pasein, salah lokasi operasi, infeksi nosocomial. 

Tahun 2012 ada 2 insiden kesalahan pemberian obat oleh perawat di ruang 

rawat inap, 1 insiden di laboratorium salah dalam pemberian label. Data tahun 

2013 bulan Januari sampai Juni juga didapatkan laporan terbanyak IKP yaitu 

2 insiden kesalahan pemberian obat di ruang rawat inap, masing-masing 1 

kasus insiden pasien jatuh, kejadian nyaris cidera (KNC) salah transfuse 

darah pada pasien dan salah aff infus. Hal ini menunjukan masih terjadi 
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insiden keselamatan pasien terutama kesalahan pemberian obat, dimana 

seharusnya kesalahan pemberian obat tidak boleh terjadi. IKP keselamatan 

pemberian obat dapat dicegah dengan cara setiap perawat melakukan prinsip 

benar dalam memberikan obat pada pasien (Potter PA & Perry AG. 2009). 

Jadi kesalahan pemberian obat dapat terjadi jika petugas kesehatan 

termasuk perawat tidak menerapkan prinsip benar dalam pemberian obat. 

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam menerapkan 

prinsip benar ini untuk meningkatkan keselamatan pasien. Faktor penyebab 

IKP menurut Cahyono (2008) adalah kegagalan komunikasi dan humam 

error yang menyebabkan kejadian malpraktek, meningkatnya biaya 

operasional, biaya perawatan penyembuahan dan menghambat proses asuhan 

keperawatan.  

Hasil penelitian Anugraheni (2010),  menyebutkan banyak faktor yang 

mempengaruhi penerapan pedoman Patient safety salah satunya factor 

individu yaitu usia, pendidikan, masa kerja. Sehingga faktor kepribadian dan 

karakteristik individu inilah yang kemungkinan berkonstribusi dengan insiden 

keselamatan pasien dan tidak menutup kemungkinan juga mempengaruhi 

seseorang untuk menerapkan prinsip benar dalam pemberian obat. 

Dari studi pendahuluan yang saya lakukan di RSU Dadi Keluarga 

Purwokerto, dan saya mendapatkan informasi bahwa perawat yang bekerja di 

ruang IGD sebanyak 12 orang dengan pendidikan minimal D3. Dari data 

pasien yang masuk ruang IGD selama tiga bulan terakhir yaitu pada bulan 

Februari 2017 sebanyak 310 orang, pada bulan Maret 2017 sebanyak 287 
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orang, kemudian pada bulan April 2017 sebanyak 289 orang. Sedangkan 

jumlah pasien yang meninggal di ruang IGD selama tiga bulan terakhir adalah 

8 orang pada bulan Februari 2017, 0 pada bulan Maret 2017, dan 2 pada 

bulan April 2017. RSU Dadi Keluarga Purwokerto merupakan salah satu 

rumah sakit yang menerapkan prinsip pemberian obat dengan menggunakan 

prinsip enam benar obat.  

Dari hasil observasi ke perawat diruang IGD dan wawancara ke salah 

satu perawat, terjadi kesinambungan antara kerja perawat dalam menerapkan 

prinsip enam benar obat, dalam hal benar obat dan benar dosis karena dalam 

menentukan jenis obat dan dosisnya tidak dilakukan oleh perawat melainkan 

dilakukan oleh petugas apoteker, kemudian dalam hal benar dokumentasi 

perawat yang bertindak memberikan obat ke pasien tidak selalu memberi 

dokumentasi sendiri melainkan perawat lain yang menuliskan hasil tindakan 

yang telah dilakukan di buku rekam medis pasien. maka peneliti tertarik 

melakukan sebuah penelitian tentang gambaran prinsip enam benar obat di 

RSU Dadi Keluarga Purwokerto, penelitian ini juga merupakan penelitian 

pertama yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Keperawatan 

S1. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut “Gambaran Ketepatan Pemberian 
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Obat Dengan Prinsip Enam Benar Pemberian Obat Di Ruang IGD  RSU Dadi 

Keluarga Purwoketo ?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran ketepatan pemberian obat dengan 

prinsip enam benar pemberian obat di ruang IGD RSU Dadi Keluarga 

Purwokerto. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran ketepatan pemberian obat di ruang IGD RSU 

Dadi Keluarga Purwokerto. 

b. Mengetahui gambaran ketepatan pemberian obat pada pasien. 

c. Mengetahui gambaran ketepatan pemberian jenis obat pada pasien. 

d. Mengetahui gambaran ketepatan pemberian dosis obat pada pasien. 

e. Mengetahui gambaran ketepatan cara pemberian obat pada pasien. 

f. Mengetahui gambaran ketepatan waktu pemberian obat. 

g. Mengetahui gambaran ketepatan dokumentasi pemberian obat. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi RSU Dadi Keluarga Purwokerto 

Sebagai bahan masukan bagi pihak manajemen dalam mengevaluasi 

pelaksanaan tugas perawat dalam mendukukung program keselamatan 

pasien di rumah sakit, khususnya dalam ketepatan pemberian obat dengan 

prinsip enam benar obat. 
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2. Bagi Perawat 

Sebagai bahan masukan bagi perawat untuk meningkatkan mutu 

pelayanan keperawatan yang menjamin keselamatan pasien. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana belajar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

melakukan praktek penelitian ilmiah. 

E. Penelitian Terkait 

1. Katja Taxis & Nick Barber (2004) 

Judul penelitian “Kesalahan Pemberian Obat Melalui Intravena Yang 

Dilakukan Oleh Perawat Di Rumah Sakit Jerman”. Tujuan penelitian 

untuk mengetahui sering terjadi kesalahan dalam persiapan dan 

administrasi pemberian obat intravena (IV). Teori kesalahan pada manusia 

belum lama ini telah diterapkan untuk memahami penyebab kesalahan 

obat IV di studi etnografi Inggris, digunakan pendekatan ini untuk 

mengeksplorasi penyebab kesalahan pemberian obat IV oleh perawat staf 

di RSUD Jerman. Metode yang digunakan melibatkan seorang pengamat 

terlatih dan berpengalaman disertai perawat selama putaran obat IV pada 

dua bangsal disalah satu rumah sakit di Jerman. Informasi datang dari 

pengamatan dan berbicara informal kepada staf. Teori kesalahan manusia 

digunakan untuk menganalisis penyebab kesalahan IV. Hasil penelitian, 

dari 22 perawat yang diamati selama 13 hari penelitian. Total  dari 74 IV 

kesalahan pemberian obat diidentifikasi dengan memperhatikan 161 

persiapan dan 135 administrasi. Kesalahan yang sering terjadi dengan 
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pemilihan cairan yang tidak tepat untuk persiapan obat dan sesuai dengan 

administrasi sehingga berpotensi menimbulkan ketidak tepatan pemberian 

infus. Kurangnya pelatihan dalam persiapan pemberian obat IV dan 

administrasi adalah masalah utama. Selain itu, pedoman yang tidak jelas 

dan tidak berisi informasi yang cukup. Transkripsi obat pesanan juga 

memberikan kontribusi untuk kesalahan obat. Kesimpulan, pengenalan 

pelatihan perawat dan pedoman yang disediakan oleh tim manajemen 

pelayanan keperawatan, termasuk seorang apoteker klinis, dapat 

mengurangi tingginya tingkat kesalahan obat IV. Tindakan ini harus 

dikaitkan dengan melihat kembali aspek hukum yang mengatur pemberian 

obat IV sebagai tugas keperawatan. 

2. Fatma Siti Fatimah (2016) 

Judul penelitian “Gambaran Penerapan Prinsip Benar Pemberian 

Obat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II”. Tujuan 

dari penelitian untuk mengetahui gambaran karakteristik responden dalam 

penerapan prinsip benar pemberian obat di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta Unit II. Jenis penelitian ini adalah diskriptif 

kuantitatif. Responden diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu 

sebanyak 32 orang perawat yang memnuhi kriteria inklusi. Instrumen 

menggunakan lembar observasi. Karakteristik responden berdasarkan usia 

25-35 tahun 56,2%, jenis kelamin perempuan 90,7%, lama bekerja yaitu 

<1 tahun 68,8%, pendidikan yaitu D3 84,4%. Hasil Penelitian penerapan 

prinsip benar obat adalah dalam kategori cukup. 
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Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama untuk mengetahui 

gambaran penerapan prinsip benar obat. Berbedaan dalam penelitian ini 

yaitu variabel judul penelitian, dan pada penelitian Fatma Siti Fatimah 

menggunakan karakteristik reponden berdasarkan usia, jenis kelamin, 

lama bekerja dan pendidikan responden. Sedangkan pada penelitian saya 

hanya menggunakan karakteristik responden minimal pendidikan D3. 

3. Yetti O. K (2010) 

Judul penelitian “Gambaran Ketepatan Dosis Pada Resep Pasien 

Geriatri Penderita Hipertensi Di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten”. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketepatan dosis pada resep pasien 

geriatri penderita hipertensi di RSUP Soeradji Tirtonegoro. Penelitian ini 

penelitian non eksperimental dengan metode deskripsi. Populasi dalam 

penelitian ini keseluruhan pasien geriatri penderita hipertensi. Teknik 

pengambilan sampel dengan sample random sampling. Analisa data 

menggunakan deskriptif non analitik berupa analisis univariat yaitu 

prosentase. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengobatan hipertensi 

pada pasien geriatri di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sudah tepat. 

Persamaan penelitian ini terletak pada salah satu variabel judul 

penelitian. Perbedaan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan 

dan juga pengambilan sampel. 

4. F. A. Hilmawan (2014) 

Judul penelitian “Hubungan Antara Penerapan Standart Operasional 

Procedure (SOP) Pemberian Obat Prinsip Enam Benar Dengan Tingkat 
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Kepuasan Pasien Di RSUD Ungaran”. Tujuan penelitian ini untuk 

mengidentifikasi pengaruh penerapan standart operasional prosedure 

(SOP) pemberian obat dengan prinsip enam benar terhadap tingkat 

kepuasan pasien di RSUD Ungaran. Desain penelitian ini adalah 

Descriptive Analisis dengan menggunakan pendekatan cross sectional, 

jumlah sampel yang digunakan sebanyak 90 responden dengan 

menggunakan rumus Slovin untuk menentukan. Hasil penelitian 

menggunakan uji analisis Chi Square menunjukan adanya hubungan yang 

signifikan antara penerapan (SOP) pemberian obat prinsip enam benar 

terhadap tingkat kepuasan pasien (р=0,000). Dari hasil analisis didapatkan 

nilai Odds Ratio (OR) sebesar 59,160. Rekomendasi hasil penelitian ini 

adalah agar perawat selalu menerapkan SOP dengan benar untuk 

meningkatkan kepuasan pasien. 

Persamaan penelitian ini pada salah satu variabel judul penelitian 

yaitu prinsip benar obat. Perbedaan penelitiaan ini yaitu pada penelitian F. 

A. Hilmawan meneliti tentang prinsip 6 benar obat sedangkan pada 

penelitian saya meneliti tentang prinsip 7 benar obat, perbedaan juga 

terletak pada metode penelitian dan respondennya. 
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