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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V. 1  Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan yang sudah peneliti buat, hasil analisa, maupun 

pembahasan yang sudah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya sehingga dapat 

peneliti menyimpulkan bahwa :  

a. Gambaran karakteristik responden pada penelitian ini adalah perawat 

dari unit rawat inap non Covid RSUD Depok, yang mayoritas berusia < 

35 tahun sebanyak 24 responden (58,5%), berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 33 responden (80,5%), berpendidikan rendah (D3) sebanyak 28 

responden (68,3%), dan dengan masa kerja ≥ 5 tahun sebanyak 21 

responden (51,2%). 

b. Gambaran faktor – faktor yang berkontribusi terhadap kesalahan 

pemberian obat di ruang rawat inap RSUD Depok didapatkan hasil 

bahwa pada faktor komunikasi efektif sebanyak 18 responden (43,9%) 

sedangkan faktor komunikasi tidak efektif sebanyak 23 responden 

(56,1%), faktor lingkungan nyaman sebanyak 17 responden (41,5%) 

sedangkan tidak nyaman sebanyak 24 responden (58,5%), faktor beban 

kerja tinggi yaitu sebanyak 22 responden (53,7%) sedangkan beban kerja 

rendah sebanyak 19 responden (46,3), faktor gangguan / interupsi tinggi 

sebanyak 33 responden (80,5%) sedangkan gangguan / interupsi rendah 

8 responden (19,5%), dan faktor edukasi baik sebanyak 16 responden 

(39,0%) sedangkan edukasi tidak baik sebanyak 25 responden (61,0%). 

c. Gambaran kesalahan pemberian obat di ruang rawat inap  RSUD Depok 

didapatkan hasil bahwa kesalahan pemberian obat dengan kategori tinggi 

sebanyak 21 responden (51,2%) sedangkan kesalahan pemberian obat 

dalam kategori rendah sebanyak 20 responden (48,8%). Kesalahan 

pemberian obat tertinggi terdapat pada kesalahan penghitungan dosis 

obat, kesalahan waktu pemberian obat, kesalahan nama obat, kesalahan 

dokumentasi, dan kesalahan identifikasi pasien. Kesalahan pemberian 



90 

 
Mustika Widiyastuti, 2021 

FAKTOR – FAKTOR YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP KESALAHAN PEMBERIAN OBAT DI RUANG RAWAT INAP 

RSUD DEPOK 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan Program Sarjana 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

obat juga dapat terjadi karena miskomunikasi, jumlah pasien yang 

banyak, kekurangan tenaga kerja, terdapat banyak obat yang harus 

diberikan, memberikan obat double, informasi pemberhentian obat yang 

kurang jelas, tulisan yang kurang jelas, pasien mengalami afasia sehingga 

terdapat gangguan dalam berkomunikasi, dan terdapat nama pasien yang 

sama. 

d. Analisis bivariat kontribusi karakteristik responden dengan kesalahan 

pemberian obat di RSUD Kota Depok menggunakan uji chi square 

dengan hasil : 

1) Tidak terdapatakontribusiayang signifikanjantara usia 

denganjkesalahan pemberian obat (P Value = 0,444) dengan OR > 1 

= 2,000 dengan 95% CI sebesar (0,566 – 7,062) yang berarti 

responden yang berusia < 35 tahun beresiko 2,000 kali lebih besar 

untuk melakukan kesalahan pemberian obat dibanding responden 

yang berusia ≥ 35 tahun. 

2) Tidak terdapatakontibusiayang signifikanjantara jenis kelamin 

dengan kesalahan pemberian obat (P Value = 0,454) dengan OR < 1 

= 0,500 dengan 95% CI sebesar (0,102 – 2,444) yang berarti 

responden yang berjenis kelamin perempuan berpeluang 0,500 kali 

lebih besar untuk melakukan kesalahan pemberian obat dibanding 

responden yang berjenis kelamin laki – laki. 

3) Tidak terdapatakontibusiayang signifikanjantara pendidikan 

denganjkesalahan pemberian obat (P Value = 1,000) dengan OR < 1 

= 0,857 dengan 95% CI sebesar (0,229 – 3,203) yang berarti 

responden dengan pendidikan rendah (D3) berpeluang 0,857 kali 

lebih besar untuk melakukan kesalahan pemberian obat dibanding 

responden dengan pendidikan tinggi (S1 / Ners). 

4) Tidak terdapatakontibusiayang signifikanjantara masa kerja 

denganjkesalahan pemberian obat (P Value = 0,158) dengan OR > 1 

= 3,018 dengan 95% CI sebesar (0,845 – 10,776) yang berarti 

responden yang bekerja selama < 5 tahun beresiko 3,018 kali lebih 
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besar untuk melakukan kesalahan pemberian obat dibanding 

responden yang bekerja selama ≥ 5 tahun  

e. Analisis bivariat kontribusi faktor – faktor dengan kesalahan pemberian 

obat di RSUD Kota Depok menggunakan uji chi square dengan hasil : 

1) Tidak terdapat kontibusiayang signifikanjantara faktor komunikasi 

dengan kesalahan pemberian obat (P Value = 0,860) dengan OR > 1 

= 1,364 dengan 95% CI sebesar (0,395 – 4,705) yang berarti 

responden dengan komunikasi tidak efektif beresiko 1,364 kali lebih 

besar untuk melakukan kesalahan pemberian obat dibanding 

responden dengan komunikasi efektif. 

2) Tidak terdapatakontibusiayang signifikanjantara faktor lingkungan 

dengan kesalahan pemberian obat (P Value = 0,444) dengan OR < 1 

= 0,500 dengan 95% CI sebesar (0,142 – 1,765) yang berarti 

responden dengan lingkungan yang tidak nyaman berpeluang 0,500 

kali lebih besar untuk melakukan kesalahan pemberian obat 

dibanding responden dengan lingkungan yang nyaman. 

3) Tidak terdapatakontibusiayang signifikanjantara faktor beban kerja 

dengan kesalahan pemberian obat (P Value = 0,440) dengan OR > 1 

= 1,986 dengan 95% CI sebesar (0,571 – 6,902) yang berarti 

responden dengan beban kerja tinggi beresiko 1,986 kali lebih besar 

untuk melakukan kesalahan pemberian obat dibanding responden 

dengan beban kerja rendah. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil 

pada studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti yang mana 

beban kerja menjadi faktor utama penyebab kesalahan pemberian 

obat, hal tersebut disebabkan oleh hasil penelitian yang mana tidak 

terdapat perbedaan yang jauh antara beban kerja tinggi dengan beban 

kerja rendah. 

4) Tidak terdapatakontibusiayang signifikanjantara faktor gangguan / 

interupsi dengan kesalahan pemberian obat (P Value = 0,454) 

dengan OR > 1 = 2,000 dengan 95% CI sebesar (0,409 – 9,777) yang 

berarti responden dengan gangguan / interupsi tinggi beresiko 2,000 
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kali lebih besar untuk melakukan kesalahan pemberian obat 

dibanding responden dengan gangguan / interupsi rendah. 

5) Terdapat kontibusiayang signifikanjantara faktor edukasi dengan 

kesalahan pemberian obat (P Value = 0,003) dengan OR < 1 = 0,090 

dengan 95% CI sebesar (0,019 – 0,414) yang berarti responden 

dengan edukasi yang tidak baik beresiko 0,090 kali lebih besar untuk 

melakukan kesalahan pemberian obat dibanding responden dengan 

edukasi yang baik. 

 

V. 2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti dapatkan, terdapat beberapa 

hal yang peneliti sarankan untuk dijadikan pertimbangan baik untuk peneliti, 

peneliti selanjutnya, RSUD Depok, maupun perawat di RSUD Depok, antara lain : 

a. Bagi RSUD Depok 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini manajemen RSUD Depok 

dapat menjadikannya sebagai bahan masukan, evaluasi terkait kesalahan 

dalam pemberian obat sehingga dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan 

mutu pelayanan kesehatan rumah sakit dan perlu diadakannya pelatihan 

kepada perawat mengenai pemberian obat dan cara memberikan edukasi 

kepada pasien maupun keluarga pasien. 

b. Bagi perawat 

Perawat dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan, 

evaluasi bagi perawat di ruang rawat inap RSUD Depok dalam 

memberikan obat kepada pasien sehingga dapat mengurangi kesalahan 

pemberian obat, dan selalu menerapkan prinsip enam benar obat. 

c. Bagi institusi pendidikan 

Dosen pengampu mata kuliah yang terkait dapat lebih mengedukasi 

mengenai prinsip benar obat, menekankan ketelitian dan keamanan dalam 

pemberian obat, disamping menambah pengetahuan mahasiswa mengenai 

faktor – faktor yang berkontribusi dalam kesalahan pemberian obat. 
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d. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat 

menjadikan hasil penelitian ini sebagai data, informasi dasar, bahan 

masukan, bahan perbandingan dan digunakan sebagai pokok penelitian 

tentang faktor – faktor yang berkontribusi dalam kesalahan pemberian 

obat di Rumah Sakit, Puskesmas, maupun unit pelayanan kesehatan 

lainnya dengan memperluas kajian, merubah atau menambahkan variabel 

independen dan sempel penelitian, dan dalam melakukan penelitian dapat 

melihat langsung saat responden mengisi kuesioner agar jawaban yang 

diberikan oleh responden sesuai dengan kondisi yang ada dan tidak 

diragukan kebenarannya.


