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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

      Keselamatan pasien (patient safety) telah menjadi isu global yang menjadi 

prioritas utama dalam dunia pelayanan kesehatan, namun  seperti yang dipahami 

banyak orang bahwa pelayanan kesehatan merupakan suatu sistem kompleks dan 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor sehingga sangat memungkinkan 

terjadinya kesalahan pada pelaksanaan prosesnya, misalnya terjadinya kesalahan 

medikasi (medication error) sebagai berikut: 

      Bapak B berusia 74 tahun datang ke Puskesmas dengan keluhan nyeri dada 

sebelah kiri yang muncul pertama kali. Dokter belum pernah bertemu pasien ini 

sebelumnya, dan melakukan anamnesis lengkap tentang riwayat kesehatan pasien. 

Dokter menemukan bahwa pasien selama ini sehat, hanya mengkonsumsi obat 

untuk sakit kepala. Pasien tidak ingat nama obat sakit kepalanya. Dokter berasumsi 

obat yang digunakan berupa analgetik. Namun sebenarnya obat itu adalah beta-

blocker yang dikonsumsi bapak tersebut setiap hari untuk migrennya. Dokter 

memberi pasien aspirin dan beta-blocker untuk nyeri dada (angina pectoris)nya. 

Sesudah mengkonsumsi obat ini, pasien mengalami bradikardi dan hipotensi 

postural. Tiga hari kemudian pasien terjatuh pusing. Bapak B mengalami fraktur 

panggul (Kementerian_Kesehatan_RI 2012). 

      Insiden di atas merupakan salah satu kejadian yang tidak diniatkan oleh tenaga 

kesehatan yang menangani pasien, tidak diharapkan oleh pasien dan akhirnya 

mencederai pasien. Insiden di atas dapat merupakan kesalahan medikasi 

(medication error)  yang   seharusnya   dapat   dicegah,  seandainya   pasien   dapat  
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 memberikan informasi yang jelas tentang obat yang digunakan atau pihak 

Puskesmas dapat melihat data rekam medik pasien atau catatan pengobatan pasien 

termasuk juga jika tenaga kefarmasian di ruang farmasi mengkaji pengobatan 

pasiennya, namun masalah tersebut tidak dapat secara sederhana hanya dilihat 

sebagai kesalahan individu masing-masing pihak yang terlibat tetapi seharusnya 

dilihat sebagai masalah sistem yang ada di Puskesmas yang belum memadai untuk 

mencegah kejadian tidak diharapkan (KTD) karena obat (adverse drug event). 

      Pada kenyataan obat merupakan komponen terbesar  dan tidak tergantikan di 

dalam pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas, lebih dari 90% pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas memperoleh obat untuk mengatasi gejala yang 

dikeluhkan (Yuliati 2013). Sebagai gambaran tentang jumlah pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas, di Jawa Timur pada tahun 2010 tercatat  22.885.696 

kunjungan pasien rawat jalan dan 928.601 kunjungan pasien rawat inap di 950 

Puskesmas (Dinas_Kesehatan_Provinsi_Jawa_Timur 2011) sedangkan pada tahun 

2011 tercatat 20.756.022 kunjungan pasien rawat jalan dan 371.819 kunjungan 

pasien rawat inap di 956 Puskesmas (Dinas_Kesehatan_Provinsi_Jawa_Timur 

2012) sedangkan di Inggris pada pelayanan kesehatan primer lebih dari 80% 

kunjungan pasien mendapat resep obat dan menghabiskan 71% anggaran obat  

(Department_of_Health 2008, Garfield et al. 2009). Demikian pula dua pertiga 

kunjungan pasien ke dokter di Amerika Serikat menghasilkan resep baru atau resep 

ulang dan jumlah obat yang diresepkan mengalami peningkatan setiap tahun untuk 

setiap kunjungan pasien (Raofi and Schappert 2006). Semakin banyak kunjungan 

pasien semakin banyak obat yang diresepkan tentu semakin besar pula 

kemungkinan kejadian medication error yang terjadi. 
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      Berdasarkan Laporan Peta Nasional Insiden Keselamatan Pasien (Kongres 

PERSI September 2007), kesalahan medikasi menduduki peringkat pertama 

(24,8%) dari 10 besar insiden yang dilaporkan. Jika disimak lebih lanjut, dalam 

proses penggunaan obat yang meliputi prescribing, transcribing, dispensing, dan 

administering, dispensing menduduki peringkat pertama (Muchid et al. 2008). 

      Data penelitian pada Tabel 1.1 di bawah menunjukkan bahwa morbiditas dan 

mortalitas yang dapat dicegah sebagai akibat terapi dengan obat merupakan 

masalah utama kesehatan masyarakat (major public health problems) di sebagian 

besar negara maju dan tentu juga di negara sedang berkembang. Menurut Lazarou 

et al. (1998) kejadian obat yang tidak diharapkan (adverse drug events) merupakan 

penyebab kematian ke empat atau ke enam di Amerika Serikat setelah penyakit 

jantung, kanker, penyakit paru, stroke, dan kecelakaan. Pada tahun 1994 

diperkirakan terdapat 76.000 sampai 137.000 kematian karena kejadian obat yang 

tidak diharapkan (Lazarou et al. 1998). Data hasil penelitian WHO di delapan 

negara sedang berkembang menunjukkan bahwa terdapat paling sedikit 8,2% 

pasien yang mengalami satu kejadian tidak diharapkan dengan rentang 2,5% 

sampai 18,4% per negara (Wilson et al. 2012). Dari kejadian tersebut 83% 

seharusnya dapat dicegah dan sekitar 30% terkait dengan kematian pasien. 

Pengobatan yang tidak rasional dan tidak patient centered, akan menghabiskan 

biaya yang sangat banyak dengan hasil yang minim. 
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Tabel 1.1   Hasil Utama Penelitian Multi Center Nasional Terhadap Adverse Drug  

Events di beberapa negara (Airaksinen et al. 2006, Rahmawati et al.    

2008, Kurniawati et al. 2012) 

 

Penelitian Tahun 

pengum-

pulan 

data 

 

Jumlah 

Pasien 

Keberadaan 

dengan 

minimal 

satu  

adverse 

event serius 

Kejadian Obat Tidak 

Diharapkan 

(Adverse drug events) 

Bagian 

dari 

adverse 

events 

Dapat 

dicegah 

Mening-

gal 

Harvard Medical Practice 

Study (HMPS)  

1984 30.195 3,7% 19,4% 17,7%  

Quality Australian Health 

Care Study (QAHCS)  

1992 14.179 16,6% 10,8% 43,0% 8,0% 

Thomas et al. (UCMPS)  1992 14.732 2,9% 19,3% 35,0%  

Schioler et al. (Denmark)  1998 1.097 9,0%    

Davis et al. (New Zealand)  1998 6.579 12,9% 15,4%   

Vincent et al. (United 

Kingdom)  

1999 1.014 10,8%    

Canadian Adverse Events 

Study (CAES)  

2000 3.745 7,5% 23,6%   

French Adverse Event 

Study (ENEIS)  

1. prospective study in 

hospitalised patients 

2. cause of hospitalisation 

2004 8.574  

 

6,6% 

 

4,0% 

 

 

19,5% 

 

38,7% 

 

 

31,0% 

 

47,0% 

 

Spanish Adverse Event 

Study (ENEAS) 

2005 5.624 9,3% 37,4% 34,8%  

Rahmawati et al. 

(Indonesia) 

2008 100 30.0% 73.4% 100.0%  

Kurniawati et al. 

(Malaysia) 

2012 653 15.8% 32.0%   

Rata-rata  7863 10,8% 26,3% 44,1%  

 

      Gejala tersebut di atas dikenal sebagai morbiditas terkait obat yang dapat 

dicegah (preventable drug-related morbidity =PDRM) yang menimbulkan berbagai 

penjelasan bagaimana terjadi dan bagaimana dapat dicegah. Asumsi umum 

penyebab PDRM berupa sifat tidak aman dari obat itu sendiri, kesalahan 

profesional, kesalahan pasien atau penjaga pasien, atau kecelakaan secara acak. 

Dalam bahasa yang sederhana dugaan penyebab PDRM berupa ‘empat buruk/four 

bads”: obat buruk/bad drugs, peresepan yang buruk/bad prescribing, pasien 

dengan kondisi yang buruk/bad patients, atau keberuntungan yang buruk/bad luck. 

Mayoritas upaya ditujukan untuk memperbaiki empat hal tersebut. Hal ini 

menghasilkan aturan yang ketat, tuntutan terhadap pengujian obat yang makin 
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berat, penuntutan terhadap kelalaian (termasuk kontribusi kelalaian pasien) serta 

sanksi profesi. Kadang hasilnya berbeda dan membuat frustrasi, hal yang buruk 

terjadi pada orang yang baik. Penjelasan sederhana ini hanya berhasil pada satu 

titik, tetapi sangat sedikit dukungan penelitian tentang keefektifan dalam 

menyempurnakan outcomes.  Hal ini mendorong beberapa peneliti dan pemikir 

untuk menggeser dari model penyebab dan pengaruh secara sederhana ke 

perspektif atau paradigma baru model sistem (sebagian terbesar penyebab 

outcomes yang tidak diharapkan disebabkan oleh kegagalan sistem), khususnya 

manajemen terapi obat komprehensif, pelayanan kefarmasian dan manajemen obat, 

yang juga disebut sebagai Sistem Manajemen Dan Penggunaan Obat (Hepler and 

Segal 2003). 

      Di negara kita per November 2013 terdapat 9599 Puskesmas yang terdiri dari 

3310 Puskesmas perawatan dan 6289 Puskesmas non perawatan 

(Kementerian_Kesehatan_RI 2013), sejak tahun 2003 telah diterbitkan Pedoman 

Dasar Pelaksanaan Jaminan Mutu Di Puskesmas oleh Direktorat Jenderal Bina 

Kesehatan Masyarakat Direktorat Kesehatan Departemen Kesehatan RI 

(Direktorat_Jenderal_Bina_Kesehatan_Masyarakat 2003) dan Pedoman Pelayanan 

Kefarmasian di Puskesmas (Tim_Penyusun_Pedoman_Pelayanan_Kefarmasian

 _di_Puskesmas 2007), tetapi ternyata hingga saat ini pelaksanaan jaminan 

mutu pelayanan kesehatan dan pelayanan kefarmasian di Puskesmas belum merata. 

Demikian pula Puskesmas saat  ini menjadi tempat pelayanan kesehatan primer 

dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai 1 Januari 2014 tetapi 

pelaksanaan jaminan mutu termasuk jaminan keselamatan pasien masih belum 

merata dan belum optimal seperti yang diamanatkan dalam UU No. 36 Tahun 2009 
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tentang Kesehatan (Kuswenda 2013) dan Permenkes No. 30 Tahun 2014 

(Kementerian_Kesehatan_Republik_Indonesia 2014). 

1.2 Kajian Masalah 

      Menurut Teori Reason tentang Empat Tahap Model Kesalahan Manusia atau 

Model Kecelakaan Organisasional, kesalahan (error) terjadi bila faktor manusia 

dan sistem berinteraksi dalam serangkaian peristiwa yang kompleks, 

mengakibatkan luaran (outcomes) yang tidak diharapkan. Sering kali tindakan 

individu dianggap sebagai penyebab (active failure) terjadinya error padahal 

kondisi laten (latent conditions) di dalam organisasi dan faktor-faktor penyumbang 

(errors and violation producing conditions atau contributory factors atau 

triggering factors) dalam praktek klinis juga harus dipertimbangkan sebagai 

penyebab error. Error terjadi jika suatu tindakan yang direncanakan gagal atau 

terjadi kesalahan dalam perencanaan sehingga tidak mencapai luaran yang 

diharapkan (Lesar 2005, Muchid et al. 2008, Vincent 2010). 

      Dalam upaya mengatasi kesalahan medikasi tersebut Reason mengemukakan 

Model Keju Swiss (Swiss Cheese Model) untuk menjelaskan terjadinya kegagalan 

sistem dan pencegahan bahaya yang merugikan manusia dengan serangkaian 

pertahanan dan jaring pengaman (defences and barriers). Setiap pertahanan dan 

jaring pengaman memiliki kelemahan atau lubang yang tidak diniatkan, dan 

kelemahan ini bersifat tidak konstan, yaitu lubang membuka dan menutup secara 

acak.  Manakala secara kebetulan lubang-lubang tersebut segaris maka bahaya akan 

mencapai pasien dan menyebabkan cedera dan jika bahaya dapat dicegah maka 

keselamatan medikasi dapat terwujud (Reason 2000, Perneger 2005). 

      Keselamatan medikasi didefinisikan sebagai penyediaan pelayanan berkualitas 

terbaik yang konsisten berkaitan dengan obat bagi pasien yang tepat dengan upaya  
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paling aman yang memungkinkan. Definisi yang luas tentang keselamatan 

medikasi ini mengakui bahwa kegagalan untuk memberikan pengobatan kepada 

pasien secara tepat dan optimal dapat menghasilkan cedera sebagai akibat 

kesalahan sederhana dalam pengobatan yang dilakukan. Keselamatan tidak hanya 

melibatkan pencegahan kesalahan medikasi, tetapi juga aplikasi prinsip dan 

pengetahuan keselamatan yang konsisten dan efektif  dalam pengobatan pasien 

(Lesar 2005). 

      Lesar (2005) mengatakan bahwa meningkatkan keselamatan medikasi, 

melibatkan kepemimpinan yang efektif, pengembangan budaya keselamatan 

dengan pelaporan kesalahan yang bersifat adil dan tidak menghukum (nonpunitive) 

disertai lingkungan belajar, dan penerapan proses keselamatan medikasi yang 

efektif. Lebih lanjut Krause (2009) menyatakan bahwa menjadi seorang pemimpin 

keselamatan yang efektif berarti mencari pengaruh spesifik antara tindakan sebagai 

seorang pemimpin dan kondisi keselamatan pasien di institusinya, baik pada 

keseluruhan organisasi maupun dalam wilayah tanggungjawab fungsionalnya 

sendiri (Krause 2009). 

      Dalam upaya mencari pengaruh yang spesifik tersebut maka seperti yang 

disampaikan oleh Krause (2009) tantangan yang dihadapi oleh setiap pemimpin 

dalam keselamatan pelayanan kesehatan bersifat substansial, karena sistem dalam 

pelayanan kesehatan amat sangat kompleks. Lebih sering unsur manusiawi berupa 

kepemimpinan, budaya, dan perilaku lebih daripada keterampilan teknis terbukti 

menjadi rantai lemah dalam mata rantai pelayanan kesehatan dan keselamatan 

pasien (Krause 2009). Oleh karena itu kerangka konsep penelitian ini akan lebih 

difokuskan pada pengaruh unsur manusiawi tersebut. 
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      Krause (2009) juga berpendapat bahwa aspek paling sulit dari peningkatan 

keselamatan tidak terletak pada penerapan sistem keselamatan dan mekanismenya 

meskipun semua hal tersebut penting untuk keselamatan. Tantangan lebih sulit 

berupa  menciptakan budaya, dan menjadikan keselamatan merupakan nilai 

pedoman (driving value). Menciptakan budaya semacam ini merupakan sesuatu 

yang hanya dapat dilakukan oleh tindakan kepemimpinan. Untuk lebih memahami 

pernyataan ini, perlu dipertimbangkan perbedaan antara memimpin (leading) dan 

mengelola (managing).  

      Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis atau fungsional dinas kesehatan 

kabupaten/kota yang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan 

kesehatan di suatu wilayah/kecamatan, dengan dipimpin oleh kepala Puskesmas 

melaksanakan pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi penyelenggaraan 

upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Penyelenggaraan 

upaya kesehatan masyarakat bersifat promotif dan preventif untuk meningkatkan 

pengetahuan, pemahaman, serta pemberdayaan masyarakat terhadap penanganan 

masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat sedangkan penyelenggaraan upaya 

kesehatan perorangan bersifat kuratif dan rehabilitatif untuk menyembuhkan dan 

memulihkan kesehatan individu anggota masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 

(Departemen_Kesehatan_Republik_Indonesia 2004).  

      Upaya penyelenggaraan kesehatan perorangan melibatkan beberapa profesi 

kesehatan antara lain dokter, dokter gigi, perawat, bidan, ahli gizi, tenaga 

kefarmasian serta didukung berbagai sarana dan prasarana penunjang, yang disertai 

dengan berbagai proses pelayanan kesehatan,  hambatan komunikasi dan tekanan 

waktu dalam menangani berbagai masalah kesehatan perorangan yang diderita oleh 

pasien Puskesmas dengan berbagai kondisi demografinya, menandakan bahwa 
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upaya kesehatan perorangan tersebut memiliki kompleksitas interaktif serta saling 

ketergantungan tingkat tinggi antara komponen-komponen sistem termasuk orang, 

peralatan dan prosedur (Gluck 2008) seperti karakteristik deskripsi organisasi 

berkeandalan tinggi (High Reliability Organization, disingkat HRO) yang 

dinyatakan oleh Lekka (2011).  

      Seperti yang dinyatakan oleh Hines et al. serta Weick dan Sutcliffe bahwa 

HRO bukan merupakan penyempurnaan metodologi seperti Six Sigma ® atau Lean, 

namun, konsep ini merupakan pola pikir berkeandalan tinggi mengenai bagaimana 

memikirkan dan mengubah kualitas yang tidak konsisten serta masalah 

keselamatan yang dihadapi organisasi dengan menciptakan budaya dan proses yang 

secara radikal mengurangi kegagalan sistem dan efektif merespon ketika kegagalan 

terjadi (Hines et al. 2008, Weick and Sutcliffe 2007).  

“Konsep keandalan tinggi membantu memusatkan perhatian pada pola pikir dan 

budaya yang penting supaya setiap pendekatan ini dapat bekerja. Meskipun konsep 

keandalan tinggi sangat berguna, Anda tidak harus melihatnya sebagai sesuatu 

yang bertentangan dengan strategi atau kosakata yang sudah Anda mungkin 

gunakan untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan”, (Hines et al. 2008). 

 

       Menurut Weick dan Sutcliffe (2007) HRO memiliki lima karakteristik kunci 

yaitu penuh perhatian terhadap kegagalan (preoccupation with failure), tidak 

menggam-pangkan (reluctance to simplify), peka terhadap yang dikerjakan 

(sensitivity to operation), menghormati keahlian (deference to expertise), dan 

ketahanan (commitment to resilience). Pengembangan lebih lanjut konsep HRO 

oleh Lekka (2011) terkait aspek dan proses yang menjadi karakteristiknya meliputi: 

deskripsi Organisasi Berkeandalan Tinggi (HRO) yang jika mengalami kegagalan 

memiliki efek yang dapat mengakibatkan kematian hingga kehilangan reputasi atau 

kredibilitas,  memiliki kepemimpinan siaga (mindful leadership), memiliki budaya 

adil (just culture),  dan berorientasi belajar (learning orientation), mampu 
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mengantisipasi secara efektif potensi kegagalan (problem anticipation), serta 

memiliki kemampuan mencegah perluasan kejadian tidak diharapkan  (containment 

of unexpected events)(Lekka 2011).  

      Berkaitan dengan pentingnya kepemimpinan dalam menerapkan dan mem-

pertahankan proses HRO, Madsen et al. (2006) menunjukkan bahwa tanpa adanya 

individu yang akan mempromosikan dan memperjuangkan, proses keandalan tinggi 

ini akan cenderung menghilang dan organisasi kembali ke operasi 'normal'. Hal ini 

tampak, setelah dukungan awal praktek HRO tidak dirasakan pada unit perawatan 

intensif, praktek untuk mendukung desentralisasi pengambilan keputusan dan 

kebiasaan memberikan laporan setelah kejadian menjadi dihentikan (Madsen et al. 

2006). Pentingnya kepemimpinan yang efektif juga diakui oleh Frankel et al. 

(2006) yang mengemukakan bahwa para pemimpin mendorong nilai-nilai, perilaku 

dan budaya dalam suatu organisasi dan bahwa keterlibatan kepemimpinan di 

bidang keselamatan merupakan salah satu komponen kunci untuk meningkatkan 

keandalan dan keselamatan dalam pelayanan kesehatan (Frankel et al. 2006). 

      Beberapa tantangan penerapan prinsip HRO di dalam praktek dikemukakan 

oleh   Tamuz dan Harrison (2006). Secara khusus, mereka berpendapat bahwa 

beberapa prinsip HRO dapat menjadi tidak efektif atau kontra-produktif dalam 

konteks tertentu, sebagai contoh double-checking obat berbahaya merupakan 

bentuk redundansi yang banyak digunakan dalam keperawatan. Dikatakan bahwa 

ketergantungan yang berlebihan pada pemeriksaan ulang dapat merusak 

keselamatan tugas-tugas penting oleh pemuliaan budaya puas diri atau rasa 

penyebaran tanggung jawab, yaitu, orang mungkin mengabaikan pemeriksaan 

keselamatan penting karena mereka bergantung pada orang lain untuk 

menduplikasi pekerjaan mereka (Tamuz and Harrison 2006). Waller dan Roberts 
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(2003) berargumen bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan 

kelayakan dan kesesuaian proses HRO, karena ini mungkin akan tergantung pada 

konteks (Waller and Roberts 2003). 

      Menurut Krause (2009) pemimpin menciptakan budaya dengan setiap pikiran, 

perkataan, dan perbuatan mereka. Dalam kenyataan kepemimpinan memprediksi 

budaya dan budaya memprediksi luaran keselamatan (safety outcomes). Pengaruh 

antara kepemimpinan ini lebih diperjelas oleh Schein (2010) yang menyatakan 

bahwa kepemimpinan dan budaya secara mendasar saling berpilin 

(intertwinned). Schein  berargumen bahwa (1) para pemimpin sebagai entrepreuner 

adalah arsitek utama budaya, (2) setelah budaya terbentuk, budaya mempengaruhi 

jenis kepemimpinan yang mungkin, dan (3) jika unsur budaya menjadi 

disfungsional, kepemimpinan dapat dan harus melakukan sesuatu untuk 

mempercepat perubahan budaya (Schein 2010). 

      Terkait dengan budaya keselamatan Reason (2002) telah mengidentifikasi 

empat sub-komponen kritis budaya keselamatan, yaitu: budaya pelaporan, budaya 

adil (just culture), budaya fleksibel, dan budaya belajar. Bersama-sama keempat 

sub-komponen budaya tersebut berinteraksi untuk menciptakan budaya 

terinformasi yang sama dengan istilah 'budaya keselamatan' seperti yang berlaku 

untuk pembatasan kecelakaan organisasi (Reason 2002). Reason dan Hobbs (2003) 

menyampaikan bahwa just culture  merupakan elemen kunci dari budaya 

keselamatan (Reason and Hobbs 2003). Menurut Lekka (2011) budaya pelaporan 

termasuk di dalam just culture, dan budaya fleksibel termasuk di dalam orientasi 

belajar. 

      Pengaruh antara budaya keselamatan terhadap keselamatan dinyatakan oleh 

Krause (2009) bahwa kejadian tidak diharapkan hasil dari proses kompleks yang 
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melekat di dalam organisasi, bukan hanya berasal dari tindakan individu tenaga 

kesehatan atau teknisi. Keselamatan pasien dan keselamatan karyawan tidak dapat 

dipisahkan, keduanya diakibatkan oleh atribut yang sama dari budaya 

organisasi. Sementara itu Abraham et al. (2013) menyampaikan bahwa hanya ada 

sedikit penelitian terpublikasi yang membantu pemahaman tentang mekanisme 

pengaruh langsung budaya terhadap keselamatan. Tidaklah mungkin untuk 

mengatakan dengan pasti bahwa peningkatan budaya organisasi akan mengarah 

langsung pada peningkatan outcome pasien. Namun, ada konsensus umum dalam 

kelompok bahwa budaya merupakan penyumbang (kontributor) keselamatan dalam 

pelayanan kesehatan (Abraham et al. March 2013).  

      Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan di Puskesmas, 

keberhasilan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dapat 

mengalami gangguan berupa kompleksitas interaksi, tingkat saling ketergantungan 

yang tinggi antara komponen sistem, dan tingginya beban kerja serta banyaknya 

pasien Puskesmas (lebih dari 90%) yang diberi intervensi obat.  Bentuk gangguan 

ini dapat mengakibatkan kejadian tidak diharapkan (adverse event) yang dialami 

oleh pasien berupa kesalahan medikasi (medication errors). Menurut Vincent, 

Adams dan Stanhope (1998) yang mengkaji lebih dalam tentang terjadinya 

kesalahan bahwa kesalahan dan perilaku manusia tidak dapat dipahami secara 

terpisah, tetapi hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan konteks di mana 

orang bekerja. Kualitas kinerja staf klinis dipengaruhi oleh sifat tugas yang mereka 

laksanakan, tim tempat mereka bekerja, lingkungan kerja dan konteks organisasi 

yang lebih luas, ini adalah faktor sistem (Vincent et al. 1998). Dari perspektif ini 

kesalahan dilihat, tidak semata-mata sebagai produk kesalahan pribadi, tetapi lebih 

sebagai konsekuensi masalah yang lebih umum di lingkungan kerja. Dalam 
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mempertimbangkan bagaimana orang berkontribusi terhadap kecelakaan karena itu 

harus diperhatikan antara 'kegagalan aktif', ‘kondisi yang menyebabkan kesalahan 

dan pelanggaran’ serta 'kondisi laten' (Reason 1997). 

      Kesalahan medikasi (medication errors) merupakan kejadian tidak diharapkan 

yang paling sering dijumpai pada proses utama di dalam Sistem Manajemen dan 

Penggunaan Obat.  Proses utama di dalam sistem tersebut sangat dipengaruhi oleh 

faktor kompetensi profesi meliputi proses seleksi, pengadaan, penyimpanan dan 

pendistribusian, peresepan, pelayanan resep, pemberian,  pemantauan, dan evaluasi 

penggunaan obat serta pendokumentasian. Pelayanan resep meliputi skrining resep 

(skrining administratif serta pemeriksaan kesesuaian/konformansi farmaseutik dan 

klinik), penyiapan/peracikan dan dispensing obat (penyerahan dan pemberian 

informasi obat tertulis dan lisan)(Airaksinen et al. 2006), dengan output 

kesesuaian/konformansi obat diterima dengan persyaratan farmaseutik-klinik, dan 

outcome kesesuaian/konformansi pemahaman pasien/pengasuh dengan informasi 

obat yang diterima. 

      Teori HRO mengenali bahwa kesalahan akan terjadi tetapi frekuensi dan 

konsekuensi kesalahan dapat diturunkan dengan sistem pengorganisasian dan 

budaya. Menurut Hines et al. (2008) tujuan pemikiran High Reliability yaitu 

menciptakan budaya dan proses yang mampu menurunkan kegagalan sistem secara 

radikal serta merespon secara efektif jika terjadi kegagalan (Hines et al. 2008). 

      Berdasarkan konsep kunci HRO dari Weick dan Sutcliffe (2007), Lekka 

(2011), serta memperhatikan pernyataan Hines et al. (2008), Reason (2002), 

Tamuz dan Harrison (2006) diperoleh dua kesimpulan terkait konsep kunci HRO 

yaitu mengenai karakteristik HRO berupa aspek dan proses HRO serta variabel 

yang mempengaruhi luaran HRO. Variabel yang mempengaruhi luaran Tingginya 
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Keandalan Organisasi (HRO) yaitu variabel kepemimpinan siaga (mindful 

leadership), variabel budaya keselamatan (safety culture) yang terdiri dari sub 

variabel budaya adil (just culture) dan orientasi belajar (learning orientation), serta 

variabel peningkatan keandalan (reliability-enhancing factors) untuk membentuk 

kesiagaan kolektif/keselamatan (collective/safety mindfulness) yang terdiri dari sub 

variabel antisipasi masalah (problem anticipation) dan sub variabel keberhasilan 

mencegah KTD (successful containment of unexpected events). 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

      Konsep ilmiah baru yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah perspektif 

penelitian tentang pengaruh karakteristik dan proses HRO yang terdiri dari 

kepemimpinan siaga (mindful leadership), budaya keselamatan, dan peningkatan 

keandalan untuk membentuk collective/safety mindfulness yang dikembangkan dari 

Teori HRO dan Model Reason serta implikasinya pada medication safety 

pelayanan resep beserta konformansi output dan outcome sehingga meminimalkan 

medication error.  Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini dibatasi pada 

variabel (1) mindful leadership, (2) budaya keselamatan, (3) peningkatan keandalan 

untuk membentuk collective/safety mindfulness, dan (4) medication safety 

pelayanan resep yang merupakan salah satu dimensi utama keselamatan medikasi 

(medication safety) serta (5) luaran berupa kesesuaian obat yang diterima dengan 

persyaratan farmaseutik dan klinik serta pemahaman pasien/pengasuh tentang 

informasi obat yang diterima. Peneliti mengangkat masalah tersebut karena pada 

latar belakang penelitian diperkirakan ada perbedaan karakteristik dan proses HRO 

yang terdiri dari mindful leadership pada Puskesmas, yang mempengaruhi budaya 

keselamatan, faktor peningkatan keandalan dalam pembentukan safety mindfulness, 

dan medication safety pelayanan resep serta luaran kesesuaian obat yang diterima 
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dengan persyaratan farmaseutik dan klinik serta pemahaman pasien/pengasuh 

terkait informasi obat yang diterima dan diangkat sebagai masalah empirik 

penelitian. Pemikiran teoritisnya adalah bahwa ketika mindful leadership dan 

budaya keselamatan sudah terbentuk, dapat menjadi dasar dominan dalam 

antisipasi masalah dan pencegahan perluasan kejadian tidak diharapkan yang 

menjadi dimensi faktor peningkatan keandalan dalam pembentukan safety 

mindfulness serta menjamin medication safety pelayanan resep beserta luaran 

kesesuaian obat diterima dan pemahaman pasien/pengasuh sehingga 

meminimalkan kejadian medication error. Berdasarkan masalah teoretis yang telah 

diuraikan dan pembatasan masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan 

penelitian berikut:  

1. Bagaimanakah kondisi mindful leadership, budaya keselamatan, safety 

mindfulness, medication safety pelayanan resep dan kesesuaian obat yang 

diterima terhadap persyaratan farmaseutik dan klinik serta pemahaman 

pasien/pengasuh tentang informasi obat yang diterima dari ruang farmasi? 

2. Adakah pengaruh mindful leadership terhadap budaya keselamatan, safety 

mindfulness, dan medication safety pelayanan resep  di ruang farmasi 

Puskesmas? 

3. Adakah pengaruh budaya keselamatan terhadap safety mindfulness, dan 

medication safety pelayanan resep di ruang farmasi Puskesmas? 

4. Adakah pengaruh safety mindfulness terhadap medication safety pelayanan 

resep di ruang farmasi Puskesmas? 

5. Adakah pengaruh medication safety pelayanan resep (skrining resep, 

peracikan dan dispensing) terhadap kesesuaian obat yang diterima pasien 

dari ruang farmasi Puskesmas?  
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6. Adakah pengaruh medication safety pelayanan resep (pemberian informasi 

obat secara tertulis dan lisan) terhadap pemahaman pasien/pengasuh tentang 

informasi obat yang diterima? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

      Membentuk Model Reliability Medication Safety pelayanan resep di Puskesmas 

berdasarkan karakteristik  High Reliability Organization (HRO), untuk 

meminimalkan kesalahan medikasi (medication errors) dan mewujudkan 

keselamatan medikasi (medication safety). 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. menilai kondisi mindful leadership pimpinan Puskesmas. 

2. menilai kondisi budaya keselamatan  tenaga kefarmasian di Puskesmas. 

3. menilai kondisi safety mindfulness tenaga kefarmasian di Puskesmas. 

4. menilai reliability medication safety pelayanan resep di ruang farmasi 

Puskesmas. 

5. menilai kesesuaian obat yang diterima pasien dari ruang farmasi Puskesmas 

terhadap persyaratan farmaseutik dan klinik. 

6. menilai pemahaman pasien/pengasuh tentang informasi obat yang diterima 

dari tenaga kefarmasian Puskesmas. 

7. menganalisis pengaruh mindful leadership terhadap budaya keselamatan, 

safety mindfulness, dan medication safety pelayanan resep di Puskesmas. 

8. menganalisis pengaruh budaya keselamatan, terhadap safety mindfulness,  

dan medication safety pelayanan resep di Puskesmas. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Disertasi PENGEMBANGAN MODEL RELIABILITY MEDICATION SAFETY 
PELAYANAN RESEP PUSKESMAS DI SURABAYA BERDASARKAN KARAKTERISTIK 
HIGH RELIABILITY ORGANIZATION (HRO)

ANTONIUS ADJI PRAYITNO SETIADI



 
 

17 
 

9. menganalisis pengaruh safety mindfulness terhadap medication safety 

pelayanan resep di Puskesmas. 

10. menganalisis pengaruh medication safety pelayanan resep (skrining resep, 

peracikan dan dispensing) terhadap kesesuaian obat yang diterima pasien 

dari ruang farmasi. 

11. menganalisis pengaruh medication safety pelayanan resep (pemberian 

informasi obat secara tertulis dan lisan) terhadap pemahaman 

pasien/pengasuh tentang informasi obat yang diterima dari tenaga 

kefarmasian Puskesmas. 

1.5 Manfaat Penelitian 

      Oleh karena itu dengan dibentuk Model Medication Safety pelayanan resep di 

Puskesmas terhadap karakteristik HRO yang terdiri dari mindful leadership, 

budaya keselamatan, dan faktor peningkatan keandalan (reliability enhancing 

factors) untuk membentuk collective/safety mindfulness dalam kaitannya dengan 

antisipasi masalah dan pencegahan kejadian tidak diharapkan dapat diperoleh 

manfaat keilmuan yang bersifat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Ditemukannya pengaruh mindful leadership terhadap budaya keselamatan 

dan safety mindfulness sebagai karakteristik dan proses HRO. 

2. Ditemukannya model pengaruh karakteristik dan proses HRO, yang terdiri 

dari  mindful leadership, budaya keselamatan, collective/safety mindfulness 

terhadap medication safety pelayanan resep dan kesesuaian obat yang 

diterima pasien serta pemahaman pasien/pengasuh tentang informasi obat 

yang diterima, secara langsung maupun tidak langsung. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan 

mutu medication safety pelayanan resep sebagai bagian dari kepedulian 

terhadap patient safety pada institusi penyedia pelayanan kesehatan dan 

akan memiliki dampak terhadap performance institusi kesehatan; berupa: 

a. Pentingnya menyediakan formasi dan merekrut Apoteker untuk 

memenuhi persyaratan ketenagaan sesuai PP 51 Tahun 2009 pasal 

21 ayat (2) Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter 

dilaksanakan oleh Apoteker; 

b. Pimpinan Puskesmas dalam hal ini Kepala Puskesmas sebagai 

perwujudan pelaksanaan kepemimpinan siaga selayaknya: 

i. menetapkan kebijakan melaporkan Kejadian Tidak 

Diharapkan (KTD) dan/atau Kejadian Nyaris Cedera (KNC) 

terkait obat; 

ii. melaksanakan audit mutu dan keselamatan terkait obat 

secara periodik; 

iii. memiliki prosedur penanganan KTD terkait obat. 

c. Membangun kesadaran/awareness untuk menciptakan budaya 

keselamatan bahwa Puskesmas merupakan organisasi berkeandalan 

tinggi (HRO), misal dengan pelatihan HRO, pelatihan medication 

safety, pelatihan komunikasi antar profesi,  penyediaan sarana dan 

prasarana penunjang keselamatan, dsb. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua institusi penyedia 

pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. 
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3. Hasil penelitian ini dapat menginspirasi perubahan definisi tentang obat, 

bahwa obat merupakan perpaduan bahan berkhasiat termasuk produk 

biologi dengan/atau tanpa bahan pembantu yang dengan teknologi farmasi 

terstandarisasi dibentuk menjadi sediaan farmasi dengan disertai informasi 

obat yang memadai dan memenuhi persyaratan (terstandarisasi) secara 

tertulis dan lisan untuk digunakan mempengaruhi atau menyelidiki sistem 

fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, 

pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan 

kontrasepsi, untuk manusia. 
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