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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
I.1 Latar Belakang 

Kegawatdaruratan dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan mendadak serta 

tidak terencana. Gawat adalah kondisi yang mengancam jiwa dan darurat adalah 

perlunya tindakan segera untuk menangani ancaman tersebut. (Fatmawati, 

Suprayitna, & Prihatin, 2019). Henti jantung merupakan salah satu kodisi 

gawatdarurat yang mengancam jiwa, yang diartikan sebagai hilangnya fungsi kerja 

jantung secara mendadak pada seseorang yang tidak pernah atau mungkin pernah 

didiagnosis menderita penyakit jantung (AHA, 2017). Kejadian henti jantung diluar 

rumah sakit atau di sebut OHCA (Out of Hospital Cardiac Arrest) masih menjadi 

salah satu focus masalah kesehatan dunia karena angka kejadiannya tinggi. 

Angka kejadian OHCA secara global yaitu 50 hingga 60 per 100.000 orang 

setiap tahun. Angka kejadian OHCA sebanyak 356.000 kasus setiap tahun di 

Amerika Serikat, dimana sekitar 90% dari jumlah kasus tersebut berakibat fatal, 

seperti kematian dan dengan sekitar 80 persen lokasi terjadinya OHCA ada di 

rumah (AHA, 2014). Dalam penelitian yang dilakukan di Eropa, Amerika Utara, 

Asia dan Australia mengatakan bahwa dari 61 penelitian dan 178.440 pencarian 

kejadian OHCA dari sumber lebih dari 100 juta orang menghasilkan rata-rata 

kejadian OHCA didunia dialami oleh orang dewasa sebanyak 100.000 orang 

pertahun (Berdowski, Berg, Tijssen, & Koster, 2010). Kejadian OHCA di Indonesia 

kurang terdokumentasi dengan baik. Menurut studi peneletian mengatakan 

setidaknya 10.000 orang mengalami henti jantung di luar rumah sakit setiap 

tahunnya (Muthmainnah, 2019). Sehingga untuk menyelamatkan nyawa seseorang 

yang mengalami OHCA dibutuhkan kecepatan dari petugas ambulans gawat darurat 

untuk memberikan tindakan RJP. 

Resusitasi jantung paru (RJP) merupakan tindakan yang diberikan sebagai 

bantuan hidup dasar pada pasien yang mengalami OHCA agar dapat 

mengembalikan fungsi jantung serta menurunkan angka kematian (Muthmainnah, 
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2019). Berdasarkan hasil studi terdapat pasien yang tidak menerima RJP (n = 

5273), dan pasien yang diberikan RJP oleh petugas EMS (n = 2779) serta dari 

29.052 pasien OHCA dengan penyakit jantung 11.079 (38,1%) dilakukan di luar 

rumah sakit. Penelitian terdahulu juga mengatakan bahwa RJP yang dilakukan 

secepat mungkin sebelum datangnya perlengkapan medis dapat meningkatkan 

kemungkinan hidup selama 30 hari setelah henti jantung dimana lebih dari dua kali 

lipat tanpa dilakukan CPR sebelumnya. (Hasselqvist-Ax dkk., 2015). Penelitian lain 

mengenai survival rate oleh French National Cardiac Arrest Registry (2019) yang 

melibatkan 85.634 pasien didapatkan hasil peningkatan 3,75% survival rate selama 

30 hari jika menerima RJP dibandingkan dengan pasien yang tidak menerima RJP 

. RJP yang tepat dan berkualitas akan meningkatkan survival rate pasien OHCA. 

Survival Rate merupakan angka kelangsungan hidup seseorang. Penelitian 

terdahulu menyebutkan bahwa survival rate pasien IHCA sebesar 6,6% –37% 

(Limpawattana dkk., 2018). Berbeda dengan IHCA, survival rate pasien OHCA 

bervariasi di seluruh negara maju. Tingkat kelangsungan hidup di Skotlandia lebih 

rendah daripada di negara-negara yang sebanding, dengan tingkat kelangsungan 

hidup rata-rata yang lebih tinggi yaitu 7,9% di Inggris dan 9% di seluruh Eropa 

(Dobbie dkk, 2018). Penelitian lainnya menunjukkan tingkat survival rate tiap 

benua dimana kejadian OHCA yang dihadiri Emergency Medical Service (EMS) 

lebih rendah terjadi di Asia (52,5) dibanding Eropa (86,4), Amerika Utara (98,1) 

dan Australia (112,9) (Hasselqvist-Ax dkk., 2015). Menurut El Sayed dkk (2017) 

Sekitar 60% OHCA dilakukan perawatan oleh EMS. Perkiraan kejadian OHCA 

yang tangani EMS sekitar 10,8 individu per 100.000 populasi di Amerika Serikat. 

Response time petugas EMS dalam melaksanakan tugasnya dapat meningkatkan 

survival rate pasien OHCA. Hal ini dapat terjadi jika kecepatan response time dari 

petugas ambulans gawat darurat baik. 

Kualitas dan response time dari pihak Ambulans Gawat Darurat (AGD) 

sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan Resusitasi Jantung Paru pada OHCA 

secepat mungkin untuk survival rate korban OHCA (Nehme, Andrew, & Smith, 

2016) Salah satu indikator keberhasilan penanganan pasien gawat darurat adalah 

kecepatan dan ketepatan dalam memberikan tindakan untuk pasien (Sriwahyuni, 

2019). Hasil penelitian dari (Sriwahyuni, 2019) menunjukkan bahwa dari 31 
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responden yang disurvei, 19 di antaranya memiliki masa kerja yang panjang 

(61,3%), termasuk 17 orang (54,8%) memiliki waktu respons cepat dan 2 orang 

(6,5%) memiliki waktu respons lambat. Sementara responden yang masa kerjanya 

masih baru adalah 12 orang (38,7%), di antaranya ada 5 orang (16,1%) memiliki 

waktu respon cepat dan 7 orang (22,6%) memiliki waktu respons yang lambat. 

Response time petugas EMS pada kejadian OHCA tentu banyak sekali faktor 

yang memengaruhinya. Menurut Sriwahyuni tahun 2019 Faktor pengalaman dan 

periode kerja perawat secara tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan waktu 

respons. Pasien dengan kejadian OHCA sangat membutuhkan response time yang 

cepat dari petugas Ambulans Gawat Darurat 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor 

yang memengaruhi response time petugas ambulans gawat darurat pada kejadian 

out of Hospital Cardiac Arrest (OHCA). Untuk menjawab pertanyaan penelitian, 

peneliti menggunakan metode literatur review untuk dapat memberikan evidence 

based terkait faktor-faktor yang memengaruhi memengaruhi response time petugas 

ambulans gawat darurat pada kejadian out of Hospital Cardiac Arrest (OHCA) 

sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian terkait apa saja faktor-faktor yang 

memengaruhi memengaruhi response time petugas ambulans gawat darurat pada 

kejadian (OHCA). 

 
I.2 Tujuan Review 

a. Memaparkan informasi dengan evidence based di area keperawatan 

yang berhubungan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi response 

time petugas ambulans gawat darurat pada kejadian OHCA. 

b. Mengidentifikasi jurnal yang berhubungan dengan faktor – faktor yang 

mempengaruhi response time petugas ambulans gawat darurat pada 

kejadian OHCA. 

c. Menelaah dan menganalisa jurnal yang terkait dengan faktor – faktor yang 

mempengaruhi response time petugas ambulans gawat darurat pada 

kejadian OHCA. 
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I.3 Manfaat Review 

I.3.1 Manfaat Teoritis 

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan dan menambah informasi 

terutama di bidang keperawatan yang berhubungan dengan response time petugas 

ambulans gawat darurat. Selain itu, penulisan ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran berupa faktor – faktor yang mempengaruhi response time petugas 

ambulans gawat darurat pada kejadian OHCA, serta dapat menjadi sumber 

informasi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

 
I.3.2 Manfaat Praktis 

I.3.2.1 Bagi Penulis 

Dapat menambah pengalaman, ilmu pengetahuan dan dapat memecahkan 

suatu masalah di bidang keperawatan terkait dengan response time petugas 

ambulans gawat darurat. 

 
I.3.2.2 Bagi Pelayanan Kesehatan 

Pihak pelayanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan program yang 

berkaitan dengan response time petugas medis seperti memberikan edukasi untuk 

menambah pengetahuan masyarakat mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi 

response time petugas ambulans gawat darurat pada kejadian OHCA sehingga 

masyarakat dapat mencegah terjadinya hambatan pada kedatangan petugas medis. 

 
I.3.2.3 Bagi Masyarakat dan Penderita Penyakit Cardiac Arrest 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi 

masyarakat agar masyarakat lebih waspada terhadap faktor – faktor yang 

mempengaruhi response time petugas ambulans gawat darurat pada kejadian 

OHCA. Bagi penderita penyakit cardiac arrest, dan pendamping para penderita 

penyakit tersebut hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan 

mempersiapkan diri dalam menghadapi permasalahan kesehatan yang sedang 

dialami. 
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I.4 Pertanyaan Review 

Perumusan pertanyaan review atau studi literatur ini menggunakan metode 

PICO. Proses PICO adalah teknik yang digunakan dalam kerangka praktik berbasis 

bukti untuk menjawab pertanyaan klinis. Ini melibatkan penataan pertanyaan yang 

meliputi Population, Intervention, Control/Comparison, dan Outcome (Zuccon, 

Koopman, & Geva, 2017). Perumusan pertanyaan evidence based practice 

menggunakan metode PICO istilah ini merujuk pada P (Population), I 

(Intervention/Indicator), C (Comparison), O (Outcome) 

a. P (Population/Patient) 

Population/Patient disini adalah Petugas Ambulans Gawat Darurat atau 

Emergency Medical Services 

b. I (Intervention/Indicator) 

Intervention/Indicator disini adalah mengetahui faktor – faktor yang 

mempengaruhi response time 

c. C (Comparison) 

Pada pengkajian evidence based practice ini tidak ada kelompok 

pembanding 

d. O (Outcome) 

Hasil akhir penerapan evidence based practice ini adalah mengetahui 

Response Time pada kejadian OHCA 

Berdasarkan metode PICO diatas dapat dibuat pertanyaan review yaitu: 

“Faktor – faktor yang mempengaruhi Response Time Petugas Ambulans Gawat 

Darurat pada Kejadian Out of Hospital Cardiac Arrest” 
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