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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Departemen Kesehatan (2002) menyatakan semua tenaga kesehatan 

mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh masyarakat. 

Hal ini tercermin dalam Undang – Undang Kesehatan No. 23 tahun 1992 yang 

menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 

derajat kesehatan yang optimal dan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam 

memelihara dan meningkatkan derajat perorangan, keluarga dan lingkungannya 

(Undang – Undang Kesehatan No. 23, 1992). 

Undang - Undang Kesehatan No. 23 tahun 1992 juga menyatakan bahwa 

perawat adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan kewenangan 

melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya yang 

diperoleh melalui pendidikan keperawatan (Undang - Undang Kesehatan 

No.23, 1992). Perawat sebagai tenaga kesehatan yang selalu kontak dengan 

pasien dan memiliki tugas melakukan pelayanan keperawatan diharapkan dapat 

membantu memenuhi kebutuhan self care pasien. Pernyataan tersebut  sesuai 

dengan salah satu bentuk teori Orem tentang self care yaitu teori sistem 

keperawatan (Theory of Nursing System) dimana pengertian dari teori ini adalah 

bagaimana kebutuhan perawatan diri pasien terpenuhi oleh perawat. Dalam 

pandangan teori ini Orem juga telah memberikan klasifikasi dalam pemberian 
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sistem pelayanan keperawatan, diantaranya sistem bantuan secara penuh 

(sistem dalam pemberian bantuan perawatan diri pasien secara penuh), sistem 

bantuan sebagian (sistem dalam pemberian bantuan perawatan diri pasien 

secara sebagian saja) dan sistem suportif edukatif (sistem bantuan yang 

diberikan pada pasien yang membutuhkan dukungan dan pengetahuan saja). 

Salah satu kebutuhan pasien adalah pemenuhan ADL, yaitu aktivitas 

perawatan diri yang harus pasien lakukan setiap hari untuk memenuhi 

kebutuhan dan tuntutan hidup sehari-hari (Brunner & Suddarth, 2002). Istilah 

ADL mencakup perawatan diri (berpakaian, makan dan minum, toileting, 

mandi, berhias, menyiapkan makanan, memakai telfon, menulis, mengelola 

uang, dan sebagainya) dan mobilitas (seperti berguling di tempat tidur, bangun 

dan duduk, transfer/bergeser dari tempat tidur ke kursi atau dari satu tempat ke 

tempat lain) (Sugiarto, 2005). Dari pengertian beberapa ahli, peneliti 

menyimpulkan bahwa setiap manusia harus mampu memenuhi kebutuhan ADL 

terlebih dahulu untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup sehari-

harinya. 

Kemampuan setiap orang dalam pemenuhan ADL dipengaruhi beberapa 

faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan ADL adalah kondisi fisik, misalnya fraktur (Askarudin, 

2006). Fraktur adalah patah tulang atau terputusnya kontinuitas jaringan tulang 

dan ditentukan sesuai jenis dan luasnya (Brunner & Suddarth, 2000). Salah satu 

fungsi dari tulang sendiri  adalah memberikan pergerakan (otot yang 

berhubungan dengan kontraksi dan pergerakan) sehingga fraktur merupakan 
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ancaman potensial atau aktual kepada integritas seseorang akan mengalami 

penurunan fungsi fisik, terlebih lagi jika yang mengalami fraktur adalah tulang 

ekstremitas yang memberikan pergerakan seperti tulang hemerus, ulna, radius, 

karpal, femur, tibia, fibula dan patella. Kondisi ini membutuhkan intervensi 

keperawatan immobilisasi (Perry & Potter, 2005). 

Immobilisasi atau hambatan mobilitas fisik adalah keterbatasan pada 

pergerakan fisik tubuh atau satu lebih ekstremitas secara mandiri dan terarah. 

Immobilisasi dapat disebabkan karena adanya kerusakan integritas struktur 

tulang, trauma, kaku sendi, nyeri dan gangguan muskuloskletal (Nanda 

Internasional, 2012). Keadaan imobilisasi ini menyebabkan pasien tidak dapat 

memenuhi kebutuhannya secara mandiri, sehingga memerlukan bantuan 

perawat dalam pemenuhan kebutuhannya termasuk dalam pemenuhan 

kebutuhan ADL, sehingga pasien fraktur mengalami penurunan kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan ADL secara mandiri, pernyataan ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryanti di RSO Prof. Dr. Soeharso 

Surakarta (2002) diperoleh data ketergantungan ADL pada pasien fraktur femur 

sebagai berikut. Pada hari kedua, pasien dengan tingkat ketergantungan tinggi 

sebanyak 17 orang (56,7 %), pasien dengan tingkat ketergantungan sedang 

sebanyak 13 orang (43,3 %), dan tidak terdapat pasien dengan tingkat 

ketegantungan rendah. Pada hari kelima diperoleh data tingkat ketergantungan 

tinggi sebanyak 6 orang (20 %), tingkat ketergantungan sedang sebanyak 17 

orang (56,7 %), dan pasien dengan tingkat ketergantungan rendah sebanyak 7 

orang (23,31), oleh karena itu tugas seorang perawat dalam hal ini adalah 
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membantu pasien tersebut dalam memenuhi ADL sebagai penunjang 

pemenuhan kebutuhannya (Perry & Potter, 2005). 

Selain tugas seorang perawat yang telah diuraikan diatas, Allah juga telah 

berfirman tentang keutamaan merawat orang seperti yang terkandung dalam 

QS. Al-Maidah : 32 berikut : 

“…..Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka 

seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia……” 

 

Dalam ayat ini Allah SWT telah menegaskan bahwa pahala memelihara 

kehidupan seseorang seperti pahala memelihara kehidupan semua manusia. 

Sehingga mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan 

penyelamatan jiwa manusia seperti merawat orang yang sakit termasuk seorang 

perawat perawat, bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari 

kehancuran. 

Studi pendahuluan telah dilaksanakan pada bulan Januari 2016 di bangsal 

Ar-Royan di RS PKU Muhammadiyah Gamping.  Peneliti mendapatkan data 

jumlah pasien fraktur yang dirawat dari bulan Oktober 2015 sampai bulan 

Januari 2016 sebanyak 126 pasien, dengan rata-rata perbulan 42 pasien. Peneliti 

melakukan wawancara kepada 2 pasien fraktur dan perawat yang ada di bangsal 

Ar-Royan. Hasil wawancara dengan 2 pasien tersebut adalah kedua pasien 

tersebut mengatakan dalam pelaksanaan pemenuhan ADL tidak sepenuhnya 

dilakukan oleh perawat melainkan dibantu oleh keluarga yang menjaga pasien, 

misalnya membantu pasien makan, membilas muka dan mengganti pakaian 

dibantu oleh keluarga sedangkan perawat membantu pemenuhan ADL pasien 

seperti berpindah tempat dan membantu pasien mandi. Menurut seorang 
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perawat di bangsal tersebut, hal itu dikarenakan karena pasien merasa malu jika 

dibantu dalam pemenuhan beberapa ADL oleh perawat sehingga lebih nyaman 

jika bantu oleh keluarganya. 

Melihat fenomena pemenuhan ADL pasien dan betapa pentingnya peran 

perawat dalam memenuhi kebutuhan ADL pasien fraktur di rumah sakit serta 

tingginya angka pasien yang dirawat di rumah sakit PKU Muhammadiyah 

Gamping, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Gambaran Tindakan Keperawatan dalam Pemenuhan ADL Pasien Fraktur di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran tindakan 

keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan ADL pasien fraktur di RS PKU 

Muhammadiyah Gamping?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tindakan 

keperawatan dalam pemenuhan ADL pasien fraktur di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Gamping. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

kemajuan di bidang ilmu keperawatan terutama tentang gambaran tindakan 

keperawatan dalam pemenuhan ADL pasien. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi rumah sakit 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk 

rumah sakit terkait sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan pada 

klien untuk meningkatkan pelayanan perawat dalam pemenuhan ADL 

pasien fraktur dan memberikan informasi sebagai upaya 

meningkatkan kualitas instansi layanan kesehatan. 

b. Bagi ilmu keperawatan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi dalam 

pengembangan ilmu keperawatan. 

c. Bagi Pasien 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pasien tentang tindakan keperawatan yang seharusnya diberikan 

kepada pasien sesuai dengan tingkat kemampuan pasien dalam 

memenuhi ADL. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

pelayanan perawat dalam memenuhi kebutuhan ADL pasien fraktur 

dan dapat berguna bagi peneliti untuk meningkatkan pelayanan 

nantinya terutama dalam pemenuhan ADL pasien fraktur. 
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E. Penelitian terkait 

1. Gambaran pelayanan perawat shift malam pada klien dalam pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia di bangsal Al – insan Rumah Sakit umum PKU 

Muhammadiyah Bantul. 

Penelitian ini dilakukan oleh Handayani pada tahun 2009. Subyek 

penelitian yaitu perawat sebanyak 16 perawat dan responden penelitian 

yaitu klien sebanyak 25 orang dengan menggunakan kuisioner. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui gambaran pelayanan perawat 

dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia pada shift malam. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kegiatan perawatan langsung pada shift 

malam dapat memenuhi kebutuhan perawatan dengan kategori baik yaitu 

sebanyak 9 orang dan pendapat klien bahwa kegiatan perawatan langsung 

pada shift malam dengan kategori cukup memenuhi dengan baik yaitu 

sebanyak 16 orang. 

 Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggambarkan 

aktivitas perawat dalam memenuhi kebutuhan dasar pasien. Persamaan 

dengan penelitian ini adalah penelitian ini sama sama meneliti tentang 

gambaran tindakan keperawatan. 

2. Hubungan antara beban kerja dengan kinerja perawat di RSUD Saras 

Husada Purworejo 

Penelitian ini dilakukan oleh Sefriadinata pada tahun 2009. Teknik 

sampling yang digunakan adalah total sampling, dengan sampel perawat 

tetap yang bertugas di RSUD Saras Husada Purworejo. Tujuan dari 
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penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi beban kerja perawat di 

RSUD Saras Husada Purworejo. Hasil dari penelitian ini adalah adanya 

hubungan beban kerja dengan kinerja perawat di RSUD Saras Husada 

Purworejo. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara beban kerja dengan kinerja perawat. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini sama sama 

meneliti tentang gambaran tindakan  keperawatan. 

  


