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ABSTRAK

Latar Belakang: Kejadian pasien dengan henti jantung (cardiac arrest) masih merupakan
penyebab kematian terbanyak di dunia. Code blue (Kode biru) umumnya digunakan untuk
pasien yang membutuhkan resusitasi atau membutuhkan perhatian medis segera.
Keberadaan tim code blue sebagai layanan kegawatdaruratan di rumah sakit diharapkan
dapat membantu penanganan pasien dengan henti jantung di area dalam rumah sakit. Tujuan:
Mengeksplorasi makna pengalaman perawat ruangan dan perawat code blue dalam
menerapkan sistem code blue. Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian
kualitatif dengan Interpretative fenomenologis. Pemilihan sampel dalam penelitian
menggunakan sampel purposif. Partisipan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang perawat
yang terdiri dari 4 perawat tim code blue dan 4 perawat ruangan. Penelitian dilakukan di RSUP
dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Bulan Februari sampai dengan Bulan April 2020. Metode
pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam menggunakan pedoman
pertanyaan terbuka dan semi terstruktur. Hasil: Penelitian menghasilkan 14 tema, yaitu: 1)
Merasa peduli dan berusaha menangani kegawatan pasien henti jantung; 2) Merasa ikhlas
menolong pasien; 3) Merasa lelah saat melakukan tindakan resusitasi; 4) Merasa kesulitan
saat koordinasi dengan tim code blue; 5) Merasa kesal dengan response time tim code blue
lebih dari 5 menit; 6) Merasa bangga menjadi tim code blue; 7) Mempunyai keinginan
menolong pasien saat ada panggilan code blue; 8) Merasa menyesal saat response time tim
code blue tidak perpenuhi; 9) Merasa dilema saat dihadapkan pada dua pilihan yang samasama penting; 10) Merasa sedih saat gagal menyelamatkan pasien; 11) Merasa kesal perawat
ruangan tidak melakukan RJP secara dini; 12) Merasa terhambat oleh keterbatasan alat dan
fasilitas; 13) Merasa jengkel karena tidak bisa memberi masukan kepada tim code blue; 14)
Berharap adanya perbaikan sistem code blue. Kesimpulan: Koordinasi dengan tim code blue
pada saat perawat ruangan melakukan aktivasi code blue menjadi sesuatu hal yang sangat
penting dalam penerapan sistem code blue di rumah sakit. Masalah-masalah yang ditimbulkan
saat melakukan koordinasi dengan tim code blue dapat berdampak pada terlambatnya
penanganan pasien dengan henti jantung di ruang rawat inap, sehingga bisa mempengaruhi
tingkat keberhasilan pertolongan pada pasien.
Kata Kunci : Pengalaman perawat, Perawat tim code blue, Sistem code blue
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LATAR BELAKANG
Kejadian pasien dengan henti jantung
arrest) masih merupakan
penyebab kematian terbanyak di dunia.
Kejadian henti jantung (cardiac arrest)
dapat menyerang siapapun, kapanpun dan
di manapun baik itu di luar rumah sakit
dan di dalam rumah sakit. Berdasarkan hal
tersebut, kompetensi pelayan kesehatan
seperti dokter, perawat, serta tim bantuan
medis lainnya harus lebih ditingkatkan

(cardiac
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terutama dalam pertolongan kasus henti
jantung (Ramberg, Wolsk, Mcaleer, &
Henrik, 2014). Kementerian Kesehatan
pada tahun 2014 memperkirakan bahwa
ada 10.000 orang per tahun atau 30 orang
per hari yang mengalami henti jantung
mendadak. Data yang sama juga
menunjukkan frekuensi SCA (Sudden
Cardiac Arrest) akan meningkat seiring
dengan peningkatan penyakit jantung
koroner dan stroke, yang diperkirakan
mencapai 23,3 juta kematian pada tahun
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2030. Data yang berasal dari Perhimpunan
Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia
pada tahun 2016 menemukan bahwa
angka kejadian henti jantung mendadak
berkisar antara 300.000-350.000 insiden
setiap tahunnya. Ada kecenderungan
peningkatan peluang hidup ketika ada
lebih banyak orang yang berada di lokasi
kejadian melakukan pertolongan pertama
dengan resusitasi jantung paru (PERKI,
2015).
Kode darurat rumah sakit digunakan
di rumah sakit untuk mengingatkan staf
tentang berbagai situasi darurat di rumah
sakit. Penggunaan kode dimaksudkan
untuk menyampaikan informasi penting
secara cepat dengan kesalahpahaman
minimal kepada staf rumah sakit, sekaligus
mencegah stres atau kepanikan di antara
pengunjung rumah sakit. Code blue (Kode
biru) umumnya digunakan untuk pasien
yang membutuhkan resusitasi atau
membutuhkan perhatian medis segera,
paling sering karena henti jantung atau
henti pernafasan di rumah sakit serta pada
pasien dengan tingkat kelangsungan hidup
yang lebih rendah (Pattnaik, Ray, Nayak,
Prusty, & Sinha, 2015). Setiap rumah sakit,
sebagai bagian dari rencana bencana
menetapkan kebijakan untuk menentukan
unit mana menyediakan personil untuk
cakupan kode biru. Setiap profesional
medis dapat merespons kode, tetapi dalam
praktiknya susunan tim terbatas pada
mereka yang memiliki pelatihan ACLS
(Advanced Cardiac Life Support) atau
pelatihan resusitasi lainnya yang setara.
Pemimpin tim respons cepat atau dokter
bertanggung jawab untuk mengarahkan
upaya resusitasi dan menjalankan kode
(Eroglu, Onur, Urgan, Denizbasi, & Akoglu,
2014). Perawat sebagai bagian tim code
blue memainkan peran yang sangat
penting.
Peran
perawat
dengan
keterampilan non medis antara lain:
keterampilan
dalam
komunikasi,
keterampilan
dalam
memimpin,
keterampilan dalam berinteraksi dan
keterampilan dalam berkoordinasi tugas.
Peran perawat dengan keterampilan medis
antara lain keterampilan kompresi dada
dan keterampilan defibrilasi secara dini.
Jika salah satu keterampilan ini kurang,
maka akan menghambat efektivitas kinerja
tim code blue (Prince, Hines, Chyou, &
Heegeman, 2014).
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Studi pendahuluan telah dilakukan
peneliti pada Bulan Oktober 2019. Hasil
telaah dokumentasi tim code blue pada
periode Bulan November 2018 sampai
dengan Bulan April 2019 diperoleh data
sebanyak 361 panggilan code blue, dengan
rincian sebagai berikut: pasien yang bisa
diselamatkan atau pasien yang mengalami
Return Of Spontaneus Circulation (ROSC)
saat panggilan code blue sebanyak 186
pasien (51,5%) dan pasien yang tidak bisa
diselamatkan
(pasien
meninggal)
sebanyak 175 pasien (48,5%). Sedangkan
studi pendahuluan yang dilakukan dengan
wawancara kepada koordinator tim code
blue dan perawat code blue diperoleh data
sebagai berikut belum adanya koordinasi
yang baik saat ada panggilan code blue dari
ruangan sehingga saat kedatangan tim
code blue di tempat kejadian pasien henti
jantung, terkadang tidak bisa bersamaan
dan kadang melebihi waktu respon time (>
5 menit). Hal ini disebabkan karena dalam
waktu yang sama perawat code blue juga
sedang menangani pasien di ruangannya
bila ada panggilan code blue. Perawat code
blue juga masih merasakan cemas saat ada
panggilan code blue dan terkadang merasa
belum siap menangani pasien dengan henti
jantung karena terbatasnya personil tim
code blue. Tujuan penelitian ini adalah
mengeksplorasi
makna
pengalaman
perawat ruang dan perawat code blue
dalam menerapkan sistem code blue.
METODE
Penelitian ini menggunakan desain
penelitian kualitatif dengan Interpretative
fenomenologis. Pemilihan sampel dalam
penelitian menggunakan sampel purposif.
Partisipan dalam penelitian ini sebanyak 8
orang perawat yang terdiri dari 4 perawat
tim code blue dan 4 perawat ruangan.
Penelitian dilakukan di RSUP dr. Soeradji
Tirtonegoro Klaten pada Bulan
Februari sampai dengan Bulan April 2020.
Metode pengambilan data dilakukan
dengan
wawancara
mendalam
menggunakan
pedoman
pertanyaan
terbuka dan semi terstruktur. Analisa pada
pendekatan kualitatif merupakan analisis
yang dilakukan peneliti dan bersifat
subjektif, karena pada penelitian kualitatif
ini peneliti merupakan instrumen utama
dalam proses pengambilan data dan
analisis. Proses pengambilan data dan
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analisa data pada penelitian kualitatif
dilakukan secara stimultanty
atau
bersamaan. Penelitian ini menggunakan
teknik
analisa
data
Interpretative
Phenomenological Analysis (IPA) dengan
tahapan sebagai berikut: reading and

rereading, initial noting, developing
emergent themes, searching for connection
across emergent themes, moving the next
cases, dan looking for patterns across
cases.
HASIL PENELITIAN
Hasil interpretasi terhadap pengalaman
perawat dalam menerapkan sistem code
blue di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Klaten ditemukan 14 tema, yaitu: Tema 1:
Merasa peduli dan berusaha menangani
kegawatan pasien henti jantung
Tema ini menggambarkan perasaan
partisipan saat menemukan pasien henti
jantung di ruangannya.Tema ini dibentuk
dari dua subtema yaitu:
Merasa peduli melakukan resusitasi.
Berikut kutipan dari partisipan:

“Ya jadi kita merasa peduli dengan
pasien karena kita mempunyai
tanggung jawab yang besar untuk
tetap mempertahankan kesehatan
atau kehidupan pasien, jadi kita harus
respon cepat untuk menangani henti
jantung pasien” (P5). “Kita temukan
pasien henti jantung itu dari laporan
keluarga pak, e...karena itu di tim saya
dan menjadi tanggung jawab saya jadi
saya merasa bertanggung jawab
untuk melakukan e...keselamatan
untuk pasien, jadi kita lakukan RKP ya
karena saya merasa peduli terhadap
pasien kelolaan saya.” (P6).
Berusaha mencari bantuan tim code blue
sekunder. Berikut kutipan dari partisipan:

“Pasien dengan henti jantung henti nafas
kemudian tim code blue primernya
melakukan RKP kemudian kita panggil tim
code blue sekundernya yang HCU” (P5).
“Kita menemukan pasien henti
jantung henti nafas, langsung
kita...langsung telepon tim code blue”
(P6).
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Tema 2: Merasa ikhlas menolong pasien
Tema ini menggambarkan perasaan
partisipan saat melakukan pertolongan
awal dengan memberi tindakan resusitasi
pada pasien. Tema ini terbentuk dari satu
subtema yaitu: Merasa ikhlas melakukan
resusitasi untuk menolong pasien. Berikut
kutipan dari partisipan:

“...saya bersyukur dan ikhlas bisa
membantu pasien, apalagi kalau
pasiennya di RKP bisa ROSC bisa
kembali kesadarannya” (P5).
“Tapi kalau yang kita lakukan sudah
menjadi tanggung jawab kita jadi ya
merasa ikhlas apa yang telah kita
lakukan demi menolong pasien”. (P6).
Tema 3: Merasa lelah saat melakukan
tindakan
resusitasi
Tema
ini
menggambarkan pengalaman partisipan
saat melakukan pertolongan awal dengan
memberi tindakan resusitasi pada pasien.
Tema ini terbentuk dari satu subtema
yaitu: Merasa lelah menghabiskan tenaga
saat melakukan resusitasi. Berikut kutipan
dari partisipan:

“Kegiatan RKP itu kadang melelahkan
karena butuh tenaga yang besar untuk
melakukan
resusitasi,
e...tubuh
merasa lelah...capek” (P5).
“Badan itu rasanya capek (*capai)
remuk
redam
(sambil
tertawa)....apalagi sudah tua nggak
seperti dulu lagi gitu lho pak. Dulu
nggenjot (RKP) masih kuat, sekarang
sudah menggosmenggos (* nafas
tersengalsengal)” (P7).
Tema 4: Merasa kesulitan saat koordinasi
dengan tim code blue
Tema ini menggambarkan pengalaman
perawat ruang yang pada waktu tertentu
mengalami kesukaran saat melakukan
koordinasi dengan tim code blue. Tema
dibentuk dari satu subtema yaitu:
Merasa sulit berkoordinasi dengan tim

code blue. Berikut kutipan dari partisipan:
“Ketika kita mengaktifkan code blue
sekunder di HCU itu, kadang tim nya itu
kerepotan juga. Mereka mengatakan HCU
sendiri aja pasiennya jelek-jelek ...tolong
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hubungi area yang lain gitu, dan jika
mereka bisa untuk datang, kadang
dokternya kita juga harus nelpon di area
yang lain.....kendalanya banyak susahnya
koordinasinya jadi berbelit-belit menurut
saya”
(P5).
“Tapi kadang keselnya kalau
ditelponnya baru sibuk, jadi kita harus
telpon ke ruangan lain ke ICU atau ke
IGD, jadi itu yang membuat kadang
e...rasa jengkel itu muncul ketika tidak
segera ketemu dengan tim code
blue...jadi akan memperlambat upaya
penyelamatan ke pasien”
(P6).
Tema 5: Merasa kesal dengan respon
time tim code blue lebih dari 5 menit
Tema ini menggambarkan perasaan kesal
partisipan saat menunggu kedatangan tim
code blue yang lama. Tema dibentuk dari
satu subtema yaitu:
Merasa kesal tim code blue tidak segera
datang. Berikut kutipan dari partisipan:

“Jadi kita itu merasa sedih dan merasa
kecewa e...ketika tim code blue
sekundernya itu tidak datang-datang,
karena penanganan pasien henti
jantung henti nafas ini harus respon
cepat gitu lho, kalau tim code blue
sekundernya itu datangnya 10 menit
atau 15 menit tidak efektif untuk
menangani pasien dengan henti
jantung atau henti nafas” (P5).
“....kalau respon time nya lama, kita
merasa terbebani, jengkel juga iya
pak.” (P6).
Tema 6: Merasa bangga menjadi anggota
tim code blue
Tema ini menggambarkan betapa senang
dan bangganya perasaan partisipan saat
menjadi tim code blue. Tema ini dibentuk
dari tiga subtema yaitu:
Merasa senang dan bangga menjadi tim
code blue. Berikut kutipan dari partisipan:

“Dari sisi yang lain bangga, e...lainnya
nggak kepilih, aku kepilih sendiri
menjadi tim code blue” (P1).
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“Ya menjadi tim code blue...bangga
pak, minimal kita bergunalah....berguna
untuk yang lain juga, yang jelas dibutuhkan
juga” (P2).
Merasa senang saat bekerja
sama dalam penanganan pasien. Berikut
kutipan dari partisipan: “Seperti dokter

atau perawatperawat yang membantu apa
yang kita butuhkan dan tahu apa yang kita
butuhkan ya sudah seneng banget, apalagi
nggak ada hubungan yang kurang
mengenakkan itu nggak ada” (P1).
“Hubungan dengan perawat ruang
baik, mereka juga antusias kalau kita pas
lagi ke pasien, kita nggak merasa repot,
seneng-seneng aja sih pak, ya itu tadi kita
bisa saling membantu dengan tementemen
di ruang juga” (P2).
Merasa senang dan
bangga bisa menyelamatkan
Berikut kutipan dari partisipan:

pasien.

“Melakukan RKP biasanya kelelahan
apalagi kalau sudah bersiklus-siklus
itu kelelahan...tapi setelah melakukan
RKP bersiklus-siklus pasiennya bisa
ROSC, bisa sadar....bisa menolong itu
kita bangga...bisa hidup kembali”
(P1).

“Kita melakukan RKP dan sebagainya
itu juga cukup melelahkan tapi
apapun itu saya ikhlas pak dan merasa
seneng karena bisa menolong yang
membutuhkan” (P3).
Tema 7: Mempunyai keinginan menolong
pasien saat ada panggilan code blue
Tema ini menggambarkan tentang
perasaan partisipan yang ingin segera
menolong pasien saat ada panggilan code
blue. Tema ini terbentuk dari dua subtema
yaitu:
Merasa gugup saat awal melakukan
penanganan pada pasien henti jantung.
Berikut kutipan dari partisipan:

“Bingung biasanya...awal-awal mau
melakukan apa itu...bingung pasti,
apalagi di hadapan keluarga juga kan
tim code blue...mau melakukan
resusitasi ada keluarga malah
canggung” (P1).
“Ya...yang jelas e...waktu pertama itu
jujur bingung pak....ini apa, tapi
setelah ada yang bilang o ini code
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blue...langsung kita berpikirnya ini
harus manajemen code blue” (P2).
Merasa ingin segera menolong pasien.
Berikut kutipan dari partisipan:

“Saat ada panggilan code blue...ya saya
pengin cepetcepet (*ingin cepatcepat) ke sana untuk segera menolong
pasien yang ada di sana itu....jadi saya
berpikir itu jangan sampai ditundatunda karena respon time sangat
menentukan
keberhasilan
dari
resusitasi, kalau saya menunda-nunda
kasihan kan pasiennya” (P3).

sedang kritis. Tema ini dibentuk dari dua
subtema yaitu:
Merasa dilema dihadapkan pada situasi
yang sulit dan
membingungkan dalam menentukan
pilihan. Berikut kutipan dari partisipan:

“Bila di ICU ada pasien kritis dan ada
panggilan code blue juga di bangsal,
sebenernya dilema juga sih mas harus
mementingkan yang mana ....tapi
sebenarnya juga bingung..wah nanti
gek-gek pasien yang di bangsal itu
membutuhkan tim code blue”
(P1).

“Perasaan saya pada waktu itu pas ada
panggilan code blue itu...perasaan
saya ya siap, siap untuk menolong
pasien yang intinya secara cepat
membutuhkan pertolongan kita,
seperti itu mas” (P4).
Tema

8:

Merasa

Menyesal

Saat

Response Time Tim Code Blue Tidak
Terpenuhi
Tema ini menggambarkan perasaan
partisipan pada saat menerima panggilan
code blue sampai kedatangannya ke
ruangan tidak memenuhi response time
yang telah ditentukan. Tema ini dibentuk
dari satu subtema yaitu:
Merasa menyesal waktu tanggap code blue
tidak terpenuhi. Berikut kutipan dari
partisipan: “Tapi nek posisi jauh terus ada

kendala-kendala apa itu...kadang response
timenya nggak tercapai...rasanya itu gelo
(*menyesal) banget gitu lho, seharusnya
bisa tercapai ini kok nggak tercapai, kita
sudah kelelahan juga sampai sana posisi
harus nanti RJP juga...juga gelo sih” (P1).
“Saat itu ya menyadari memang
response time nya ya ...e...tidak
terpenuhi sebenernya” (P3).
Tema 9: Merasa dilema saat dihadapkan
pada dua pilihan yang sama-sama penting
Tema ini menggambarkan perasaan
partisipan pada saat menerima panggilan
code blue dari ruangan dimana pada waktu
yang bersamaan partisipan dihadapkan
pada dua pilihan yaitu apakah harus
berangkat memenuhi panggilan code blue
ke ruangan atau harus melakukan
penanganan pasien di ruangannya yang
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“Dilema..terus terang dilema...arep
mau nggak berangkat itu tugas kami
sandang,
mau
berangkat...sementara
kami
harus
meninggalkan IGD, akhirnya akan
menambah beban kerja teman-teman kan
karena untuk code blue kan tidak sebentar”
(P3). Merasa kesulitan dalam koordinasi
dengan tim code blue lain area. Berikut
kutipan dari partisipan: “Kalau sini repot
ada pasien kritis gitu minta bantuan ke IGD
atau HCU, tapi kalau samasama
repot...mereka samasama tidak bisa
datang, ya kesulitan kita di situ untuk
koordinasi menghandel e...pasien code
blue di bangsal, apalagi di IGD dokternya
juga mengalami kesulitan untuk dateng ke
bangsalnya” (P1).
“Ya...yang
jelas
kalau
koordinasi....susahnya kalau kita
sama-sama repot, kita harus meminta
bantuan ke tim code blue yang lain,
nah kesulitannya lagi kalau tim code
blue yang lain juga sama-sama sibuk”
(P2).
Tema 10: Merasa sedih saat gagal
menyelamatkan pasien
Tema ini menggambarkan perasaan
partisipan
saat
tidak
berhasil
menyelamatkan pasiennya. Tema ini
dibentuk dari satu subtema yaitu:
Merasa sedih dengan pasien yang
tidak tertolong. Berikut kutipan dari
partisipan:

“E...yang jelas pasti rasanya sedih iya
pak, karena kita sudah capek-capek
seperti itu kok ya memang sudah jelek
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dan tidak bisa tertolong itu pasti
rasanya ada kecewa, jelas” (P2).
“Waktu tidak berhasil tertolong
awalnya
itu
kayak
nyesel
(*menyesal), keluarga udah benerbener...intinya tu berserah sama kita
maksude pasrah gitu, kita juga
berusaha, sebenernya ada rasa gelo
(*menyesal)” (P1).
Tema 11: Merasa Kesal Perawat
Ruangan Tidak Melakukan RJP Secara Dini
Tema ini menggambarkan perasaan
partisipan sebagai perawat code blue
merasakan kesal saat menjumpai perawat
ruangan yang tidak melakukan tindakan
RJP secara dini pada pasien dengan henti
jantung. Tema ini dibentuk dari satu
subtema yaitu:
Merasa kesal perawat ruang belum
melakukan penanganan pasien dengan
cepat. Berikut kutipan dari partisipan:

“Jadi kadang kan perawatnya senior-senior
nggak tahu apa yang seharusnya
dilakukan, seharusnya kan dilakukan RKP
biar penanganannya lebih cepat gitu...jadi
ada bantuan supaya terselamatkan lebih
cepat, tapi kadang perawat-perawat yang
di bangsal itu tidak melakukan, mungkin
karena bingung....kita juga jengkel, ini
seharusnya bisa ditangani lebih cepat,
kadang cuma didiamkan” (P1).
“Jadi memang...sering kecewa sih
kalau
mendapatkan
panggilan
sementara di sana perawat ruang
tidak melakukan apapun terhadap
pasien tersebut, dan akhirnya delay
juga walaupun kita sudah lari, pasien
tidak dilakukan resusitasi segera juga
akan memperlambat pertolongannya”
(P3).
Tema 12: Merasa terhambat oleh
keterbatasan alat dan fasilitas
Tema ini menggambarkan pengalaman
partisipan saat mengalami hambatan
dalam
melakukan
resusitasi
pada
pasien.Tema ini dibentuk dari tiga subtema
yaitu:
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Merasa kesal dengan alat yang rusak.
Berikut kutipan dari partisipan:

“E...kalo pas alat rusak itu rasanya
gimana ya pak ya...kadang bingung
jelas...yang kedua pernah sih sempat
putus asa, ini kita cuman main RJP
saja” (P2).
“Saat itu pernah e...ada benerbener
pasien yang
membutuhkan...pasiennya shockabel
waktu itu, saat sehabis RKP pasiennya
harus dilakukan shock, ternyata
waktu itu baterenya AED drop dan
tidak bisa digunakan, sedih sih...waktu
itu sedih ya marah, kecewa semuanya
jadi satu...itu yang seharusnya saya
kerjakan dengan alat itu, akhirnya
memang e...tidak bisa dikerjakan”.
(P3)
Merasa terhambat dengan fasilitas yang
tidak mencukupi. Berikut kutipan dari
partisipan:

“....nah itu kalau kita melakukan
resusitasi ndilalah (*kebetulan) kita
membutuhkan epineprin atau
apa, pas habis... kita jengkel kan pak,
obatnya nggak lengkap, itu kalau kita
harus ngebon
lagi
lari...sehingga memakan banyak
waktu, kita merasa jengkel...merasa
terhambatlah
untuk tindakan
resusitasinya” (P7).
“Ya...sebetulnya kita butuh alatalat
seperti syiringe
pump,
bedside monitor dan lain-lain. Tapi di
sini kita merasa sedih ya pak ya
karena fasilitas itu kurang memadai
di ruangan. Jadi kita itu sampai
pinjam syiringe pump ke ruangan
lain kayak gitu” (P8).
Merasa sedih pasien ROSC tidak dapat
masuk ICU karena kapasitas terbatas.
Berikut kutipan dari partisipan:

“Pasien ROSC pernah menjumpai
...perasaannya senang saat ROSC
itu...senang sekali sebenarnya ada
rasa senang ada rasa bangga karena
kita e...apa yang kita lakukan berhasil,
tapi ada juga susahnya karena kita
harus mencarikan tempat ke ICU yang
kebetulan ICU kita kan kapasitasnya
hanya 8 pasien, padahal pasien
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tersebut sudah terpasang intubasi
dan
sebagainya
e...harus
mendapatkan tempat. Mau tidak mau
pasien tersebut harus di ICU
terpasang ventilator, kita harus
e...negosiasi pasien mana yang
bisa...pada waktu itu ICU penuh jadi
kami harus negosiasi” (P3).
“Kalau ICU dan HCU penuh kita
merasa sedih karena kita udah capekcapek kayak gitu...kita udah berjuang,
tapi ruangannya nggak ada...kadang
kan kalau di ruangan
kadang
kasihan pasiennya juga” (P2).
Tema 13: Merasa jengkel karena tidak bisa
memberi masukan kepada tim code blue
Tema ini menggambarkan tentang
perasaan partisipan yang merasa kecewa
dan jengkel karena tidak adanya evaluasi
code blue. Tema ini dibentuk dari satu
subtema yaitu:
Merasa kesal tidak ada evaluasi code
blue. Berikut kutipan dari partisipan:

“Selama ini kita kurang ada evaluasi
code blue gitu pak, jadi ya kadang ya
kecewa juga karena seharusnya itu
ada evaluasi dimana kita bisa mencari
kekurangan dari kitakita, inginnya sih
gitu” (P8).
“Selama ini dari ruangan tidak ada
evaluasi code blue... jadi apa yang
seharusnya kita sampaikan ke tim code
blue itu belum bisa kita sampaikan pak,
jadi jengkelnya di situ pak, karena tidak
bisa memberi masukan untuk kebaikan
tim code blue kita” (P6). Tema 14:
Berharap adanya perbaikan sistem code
blue
Tema ini menggambarkan tentang
harapan partisipan yang menginginkan
perubahan sistem code blue supaya
menjadi lebih baik. Tema ini dibentuk dari
tiga subtema yaitu:
Berharap dibentuk tim code blue
independen. Berikut kutipan dari
partisipan:

“Jadi besar harapan kami di code blue
ya..jadi tim code blue itu e...tetep ada
tim code blue independen yang mana
tim code blue tersebut tidak akan
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pengaruh oleh tugas-tugas di
ruangan seperti itu” (P3).
“Kalau
menurut saya itu alangkah baiknya
dibikin tim code blue tersendiri mas,
jadi bisa dibilang tim code blue
independen. Jadi tiap hari shift pagi
siang malem itu sudah ada
personilnya sendiri-sendiri mas. Jadi
kalau ada yang manggil, tim code
blue itu sudah siap jadi tidak...tidak
mengganggu
pekerjaan”
(P4).
Menginginkan
dilakukannya
pelatihan dan simulasi code blue .
Berikut kutipan dari partisipan:

“E...harapan saya latihan simulasi
code blue itu bisa dilakukan per tahun
ya seperti kayak pelatihan, jadi bisa
merefresh
ulang...sehingga
kita
menjadi lebih sigap, lebih terampil
lebih cekatan, apalagi simulasi itu bisa
dilakukan pada pasien dalam keadan
kegawatan kayak gitu” (P1).
“ Untuk simulasi sebenernya kita udah
ada, hanya untuk keperluan akreditasi aja,
itu seperti pits stop itu pak,.........ya saya sih
menyayangkan sekali inginnya sih
dilakukan rutin, sedihlah....gimana sih kok
hanya untuk keperluan akreditasi baru kita
ada simulasi, kalau nggak ada ya udah, tapi
nanti temen-temen juga lupa gitu” (P2).
Berharap anggota tim code blue
profesional.
partisipan:

Berikut

kutipan

dari

“Kalau harapan saya untuk code blue
di rumah sakit ini ya perlu
dipertahankan, perlu ditingkatkan
e...kualitasnya, maksudnya kalau yang
jadi tim anggota paling nggak juga
harus memiliki sertifikat PPGD lah
minimal” (P5).
“Harapan saya ya tim code blue itu
dipersiapkan secara profesional ya”
(P6).
PEMBAHASAN
Tema 1. Merasa Peduli dan Berusaha
Menangani Kegawatan Pasien Henti
Jantung
Perawat sebagai pemberi asuhan
keperawatan memiliki kewajiban untuk
memberikan pelayanan keperawatan
secara komprehensif pada pasien dalam
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berbagai kasus termasuk pada pasien henti
jantung. Penelitian ini menemukan bahwa
perawat ruangan menyatakan rasa peduli
mereka pada pasien yang mengalami henti
jantung terutama ketika pasien mengalami
penurunan kesadaran. Perawat merasa
bertanggung jawab untuk tetap menjaga
keselamatan
dan
mempertahankan
kesehatan serta kehidupan pasien yang
menjadi kelolaannya. Penelitian ini sejalan
dengan penelitian Blais (2013) yang
menjelaskan bahwa perawat merupakan
tenaga kesehatan yang dalam 24 jam di
samping pasien merasa penting untuk
tanggap serta peduli terhadap kebutuhan
pasien. Kepedulian dalam pemenuhan
kebutuhan pasien bisa dilakukan oleh
perawat dengan mempraktikkan perilaku

menemukan pasien henti jantung dalam
situasi code blue harus segera memulai
RJP, sedangkan perawat kedua harus
mengaktifkan sistem respons darurat.
Penelitian ini juga sejalan dengan AHA
(2015) yang menyatakan bahwa apabila
seseorang menemukan korban yang tidak
menunjukkan reaksi maka harus segera
meminta bantuan dengan mengaktifkan
sistem tanggap darurat dan harus memulai
dengan memberikan pertolongan RJP
sesegera mungkin. Penelitianpenelitian
yang terdahulu tersebut sudah selaras
dengan apa yang dilakukan oleh partisipan.
Perawat ruangan sudah menunjukkan
sikap yang baik dengan peduli terhadap
pasien-pasiennya dalam memberikan
penanganan yang cepat.

caring.
Nurbiyati (2013) dalam penelitiannya juga
menemukan bahwa perawat dalam
memberikan asuhan keperawatan harus
mengutamakan
rasa
kepeduliannya
terhadap pasien sebagai upaya untuk
meningkatkan perilaku caring yang sangat
berguna
untuk
mengembangkan,
memperbaiki serta membuat kondisi
pasien menjadi lebih baik. Sejalan dengan
penelitian ini, Pavlish dan Hunt (2012)
menemukan bahwa perawat harus dapat
menunjukkan rasa peduli selama merawat
pasien. Bentuk kepedulian perawat
ditunjukkan dengan kehadiran perawat
pada saat pasien membutuhkan bantuan
perawat dan kehadiran perawat saat
pasien panik dengan memberikan
dukungan dan mendengarkan pasien.
Penelitian ini juga menemukan
bahwa
perawat
sudah
berusaha
memberikan respons yang baik saat
menemukan pasien henti jantung. Perawat
berusaha tanggap untuk segera melakukan
resusitasi jantung paru (RJP) dan
mengaktifkan tim code blue dengan
memanggil melalui telepon.
Penelitian Al-Gamdhi, Essawy, dan AlQahtani (2014) juga menemukan hal yang
sama bahwa dalam menghadapi pasien
henti jantung perawat harus memberikan
respons yang baik dan cepat. Perawat
diharuskan untuk bisa melakukan
penilaian awal pada pasien henti jantung
secara mahir dan cepat. Mengaktifkan
sistem tanggap darurat dengan segera
adalah rangkaian penting dari rantai
bertahan hidup. Perawat yang pertama kali
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Tema 2. Merasa Ikhlas Menolong Pasien
Penelitian ini menunjukkan bahwa
penanganan awal yang diberikan oleh
perawat ruangan pada pasien dengan henti
jantung adalah dengan memberikan
tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP).
Perawat
ruangan
tersebut
harus
memberikan tindakan RJP tanpa henti
sampai tim code blue datang ke ruangan.
Tindakan RJP yang melelahkan tersebut
sangat diperlukan dalam penanganan
pasien bertujuan untuk mengembalikan
fungsi sirkulasi darah di dalam tubuh yang
terhenti. Tindakan tersebut dilakukan oleh
partisipan
dengan
penuh
ikhlas.
Penelitian ini didukung oleh Chizanah
(2011) yang menyatakan bahwa ikhlas
merupakan bentuk perilaku menolong
yang dilandasi dengan niat baik, tanpa
menginginkan imbalan, demi keuntungan
orang lain yang sekaligus juga merupakan
suatu wujud perilaku prososial. Martina
(2019) menyatakan bahwa bekerja dengan
penuh rasa ikhlas dan penuh tanggung
jawab serta mencintai pekerjaan yang ada,
akan membuat perawat bekerja menjadi
lebih bersemangat. Tanpa mencintai
pekerjaan, maka pekerjaan akan menjadi
terasa berat dan menjadi beban. Bila
bekerja
bertujuan
hanya
untuk
mengharapkan imbalan, maka yang akan
diperoleh mungkin hanya imbalan gaji
tersebut, akan tetapi kalau yang dicari
adalah keikhlasan maka kita memberikan
makanan pada jiwa. Pernyataan tersebut
sudah
selaras
dengan
pernyataan

Page 9

partisipan yang menyatakan ikhlas bekerja
demi menolong pasien.

Tema 4. Merasa Kesulitan Saat Koordinasi
Dengan Tim Code

Blue
Tema 3. Merasa Lelah Saat
Melakukan
Tindakan
Resusitasi
Penelitian ini mengungkapkan bahwa
tindakan pertama yang dilakukan oleh
partisipan saat menemukan pasien dengan
henti jantung adalah segera melakukan
resusitasi
jantung
paru.
Tindakan
resusitasi jantung paru tersebut dilakukan
secara terus-menerus dan tidak boleh
berhenti sampai tim code blue datang
untuk
menggantikannya.
Tindakan
resusitasi jantung paru tersebut membuat
partisipan mengalami kelelahan karena
membutuhkan tenaga
yang
besar.
Partisipan merasakan tubuhnya kelelahan
saat melakukan resusitasi jantung paru
selama bersiklus-siklus.
AHA
(2015)
menyatakan
bahwa
pemberian tindakan resusitasi jantung
paru kepada pasien harus dilakukan secara
berkualitas serta meminimalkan adanya
interupsi selama tindakan RJP.
Penelitian
ini
didukung
oleh
Mcdonald, Heggie, Jones, Thorne, dan
Hulme (2012) yang menyatakan bahwa
resusitasi jantung paru menyebabkan
aktivitas fisik penolong lebih meningkat
daripada aktivitas biasanya, dengan
demikian kelelahan penolong dapat
muncul dan dirasakan lebih awal.
Pemberian tindakan resusitasi jantung
paru tersebut sangat disarankan untuk
berganti penolong setiap dua menit sekali
atau setiap lima siklus resusitasi jantung
paru. Penelitian ini juga sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Hasegawa,
Daikoku, dan Saito (2014) yang
menyatakan bahwa kompresi dada yang
tidak terputus menyebabkan kelelahan
fisik pada penolong sehingga bisa
mengurangi jumlah dan kedalaman
kompresi dada. Pedoman saat ini
menekankan pentingnya mendorong
dengan
keras
dan
cepat
serta
meminimalkan gangguan selama kompresi
sehingga membuat penolong menjadi
lelah. Pernyataan tersebut selaras dengan
pernyataan partisipan yang menyadari
bahwa tindakan RJP tersebut merupakan
tindakan yang melelahkan dan tindakan
itu harus dilakukan pada pasiennya.
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Kesulitan dalam koordinasi dengan tim

code blue ini muncul pada saat partisipan
melakukan aktivasi tim code blue.
Kesulitan tersebut disebabkan karena
secara bersamaan juga kondisi di ruangan
tempat perawat tim code blue bertugas,
sedang mengalami kesibukan melakukan
penanganan pasien kritis yang menjadi
kelolaannya. Perawat tim code blue
kebanyakan lebih memilih mementingkan
penanganan pasien kritis yang menjadi
kelolaan di ruang
HCU atau ruang ICU daripada memenuhi
panggilan untuk menangani pasien henti
jantung di ruangan. Perawat tim code blue
terkadang
menginstruksikan
kepada
perawat ruangan tersebut untuk mencari
bantuan kepada tim code blue dari area
lain, ketika tidak bisa datang memenuhi
panggilan code blue dari ruangan. Kondisi
seperti inilah yang membuat perawat
ruangan
merasa
kesulitan
karena
koordinasinya menjadi panjang dan
berbelit-belit sehingga memakan waktu
yang lama.
Koordinasi
dengan
penyedia
layanan kesehatan dalam hal ini tim code
blue sangat penting untuk kelangsungan
hidup pasien yang mengalami serangan
jantung di rumah sakit. Pertukaran
informasi yang cepat adalah hal yang
penting, bersamaan dengan penerapan RJP
segera ketika tim code blue tiba (Chu,
2019). Bilbao (2018) menyatakan bahwa
karakteristik utama dari tim code blue
adalah mereka harus bersedia untuk
merespons segera ketika dipanggil dan
tidak dibatasi oleh tanggung jawab yang
lainnya. Tim code blue harus berada di
tempat yang dapat diakses, tim code blue
harus memiliki keterampilan perawatan
kritis yang diperlukan untuk menilai dan
merespons kegawatdaruratan.
Pengalaman yang dialami oleh partisipan
di lapangan belum selaras dengan teori.
Partisipan menyatakan masih mengalami
kendala selama melakukan koordinasi.
Tema 5. Merasa Kesal Dengan Response
Time Tim Code Blue
Lebih Dari 5 Menit
Perasaan kesal yang diungkapkan oleh
partisipan ini muncul saat melakukan
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aktivasi code blue, tetapi petugas tim code
blue tidak segera datang ke ruangan.
Koordinasi antara perawat ruang dengan
tim code blue yang tidak bisa berjalan
dengan baik akan memberikan dampak
terhadap response time tim code blue.
Keterlambatan kedatangan tim code blue
ini juga akan mempengaruhi keberhasilan
dalam penanganan pasien dengan henti
jantung di ruangan. Penelitian ini didukung
oleh penelitian Surya, Sukraandini, dan
Devhy, (2014) yang menyatakan bahwa
kedatangan tim code blue yang lama
adalah salah satu hambatan dalam
pengaktifan sistem code blue.
Penelitian ini belum sejalan dengan
pendapat teori yang dikemukakan oleh
Bilbao (2018) yang menyatakan bahwa tim
code blue harus merespons dengan cepat
dan mempunyai batas waktu selama 5
menit untuk tiba di tempat kejadian pada
saat dilakukan aktivasi code blue.
Partisipan
masih
menunggu
lama
kedatangan tim code blue yaitu lebih dari 5
menit.
Pernyataan
tersebut
juga
dibuktikan
dengan
partisipan
mendapatkan jawaban dari anggota tim
code blue untuk menunggu sebentar
karena
sedang
sibuk
melakukan
penanganan pasien di ruangannya.
Response time tim code blue belum sejalan
dengan teori yang ada.
Tema 6. Merasa Bangga Menjadi
Tim Code Blue
Perasaan bangga yang
diungkapkan
oleh
partisipan
ini muncul
karena partisipan
menganggap
bahwa menjadi perawat
tim
code
blue
adalah perawat
pilihan sesuai dengan kriteria yang
telah ditentukan. Partisipan juga
mengungkapkan rasa senang menjadi
perawat tim code blue karena berguna dan
bisa menolong pasien yang
sedang
dalam keadaaan kritis.
Penelitian
ini didukung oleh
Siregar (2019) yang menyatakan bahwa
seseorang memiliki rasa bangga terhadap
pencapaian yang telah diraih atau
dapatkan. Rasa bangga mengindikasikan
bahwa seseorang tahu atau sadar bahwa ia
telah melewati atau mencapai sesuatu yang
diinginkan sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan. Rasa bangga bisa
menghasilkan
energi
positif
dan
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menambah rasa percaya diri seseorang.
Penelitian ini juga sejalan dengan Sneltvedt
dan Bondas (2015) yang menyatakan
bahwa perawat akan merasa bangga ketika
menjadi perawat yang kompeten dengan
memiliki pengetahuan serta keterampilan.
Tim code blue terdiri dari profesi dokter
dan perawat. Kerja sama dan hubungan
yang baik dengan anggota tim code blue
sangat diperlukan dalam mencapai
keberhasilan
dalam
penanganan
kegawatdaruratan pasien henti jantung .
Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa
partisipan mengatakan merasa senang saat
bekerja sama dengan tim code blue, karena
dokter dan perawat saling membantu saat
dibutuhkan serta hubungannya baik.
Penelitian ini didukung oleh Syafridayani
(2019) yang menyatakan bahwa hubungan
rekan kerja merupakan salah satu hal yang
bisa mempengaruhi kepuasan kerja
perawat. Kerja sama tim yang efektif akan
mempengaruhi kepuasan kerja sehingga
dapat
meningkatkan
hasil
dalam
perawatan kesehatan di praktik klinis.
Penelitian ini juga selaras dengan
penelitian
Sharfina
(2019)
yang
menyatakan bahwa praktik kolaborasi
merupakan kegiatan yang bertujuan untuk
memperkuat hubungan antar pekerja yang
memiliki profesi berbeda. Kolaborasi juga
merupakan hubungan berbagi tanggung
jawab atau kerja sama dengan tenaga
kesehatan lain untuk memberikan
pelayanan kesehatan yang berkualitas agar
pasien merasa puas atas apa yang
diberikan oleh tim kesehatan. Partisipan
merasakan bangga dengan tugas dan
tanggung jawabnya sebagai anggota tim
code blue serta sudah menunjukkan rasa
senang saat bekerjasama dengan tim.
Tema 7. Mempunyai Keinginan Menolong
Pasien Saat Ada
Panggilan Code Blue
Keinginan untuk menolong pasien
muncul
saat
partisipan
menerima
panggilan code blue dari ruangan.
Partisipan mengatakan siap menolong saat
ada panggilan jika dibutuhkan dan ingin
cepatcepat datang ke pasien. Partisipan
menyadari bahwa hal tersebut tidak boleh
ditunda-tunda karena akan memperburuk
kondisi pasien.
Penelitian ini sejalan dengan
penelitian Uludag, Dogukan, Duran, Tepe,
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dan Direkci (2019) yang menyatakan
bahwa tim respons cepat atau tim code
blue yang diadakan di rumah sakit seluruh
dunia untuk mengurangi kematian dengan
berusaha mencapai tempat kejadian
sesegera mungkin setelah ada panggilan
code blue. Penelitian ini juga didukung
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Jayasingh, Margos, dan Phillip (2018) yang
menyatakan bahwa petugas yang ditunjuk
sebagai tim code blue bergegas ke lokasi
dan kemudian memulai melakukan
pertolongan pada pasien henti jantung
dengan resusitasi segera setelah dilakukan
aktivasi code blue.
Pertolongan yang
telah diberikan berawal dari sikap empati,
selanjutnya muncul keinginan untuk
menolong, sehingga perbuatannya itu
dilakukan bukan karena paksaan tetapi
dilakukan secara sukarela oleh penolong.
Empati yang dimiliki oleh seorang perawat
erat kaitannya dengan perkembangan
kesehatan pasien, sehingga perawat
diharuskan mempunyai kemampuan
komunikasi dengan baik, ikut merasakan
suasana hati serta mampu melihat
permasalahan dari sudut pandang pasien
tersebut. Perawat harus tanggap dengan
keadaan pasien, tidak hanya menangani
kondisi fisik, tetapi juga menangani kondisi
psikisnya juga (Gayanti, Amelia, dan
Maemunah, 2018).
Penelitian
ini
juga
mengungkapkan
partisipan
merasakan gugup tak karuan saat pertama
kali menerima panggilan code blue.
Perasaan gugup juga dialami partisipan
saat pertama kali menangani pasien henti
jantung bersama tim code blue, apalagi
jika tindakan
resusitasi
tersebut
dilakukan di
hadapan
keluarga, partisipan mengungkapkan
merasa canggung. Perasaan gugup
tersebut disebabkan
karena
partisipan mengalami kurang percaya diri.
Penelitian
ini
sejalan dengan
penelitian Fitzgerald (2009) yang
menyatakan
bahwa banyak
profesional kesehatan mengalami tingkat
kecemasan serta ketakutan yang tinggi
ketika terlibat dalam tindakan resusitasi
jantung paru. Kecemasan
ini
muncul dari kurangnya percaya diri
dalam mempertahankan pengetahuan dan
keterampilan mereka serta bagaimana
mengelola
dan mengoperasikan
peralatan secara tepat waktu. Partisipan

Naskah Publikasi Penelitian RSST 2020

sudah memiliki sikap yang profesional
yaitu ingin menolong pasiennya segera
setelah ada panggilan code blue.
Tema 8. Merasa Menyesal Saat

Response Time Tim Code Blue Tidak
Terpenuhi
Perasaan menyesal yang diungkapkan
oleh partisipan ini muncul saat partisipan
tidak bisa mencapai ke ruangan tempat
pasien henti jantung sejak dilakukannya
aktivasi code blue dengan waktu yang telah
ditentukan yaitu 5 menit. Penyesalan
merupakan
keadaan
kognitif
atau
emosional negatif yang melibatkan
menyalahkan diri sendiri atas hasil yang
buruk, merasakan kesedihan atas apa yang
terjadi (Greenberg, 2012). Penelitian
Huang dan Zeelenberg (2012) juga
menyatakan bahwa Penyesalan adalah
emosi negatif yang dialami seseorang
ketika menyadari atau membayangkan
bahwa situasi yang dihadapi akan menjadi
lebih baik jika mengambil tindakan yang
berbeda. Penyesalan secara langsung
berkaitan dengan respon perilaku, hal ini
sesuai
dengan
kenyataan
bahwa
pengalaman penyesalan menyiratkan
sebenarnya masih ada alternatif yang lebih
baik (Buchanan et al., 2016).
Pasien
dengan
penundaan
penanganan perawatan medis yang lebih
lama pada fase akut kondisi pasien
memiliki dampak mortalitas yang lebih
tinggi dan pasien memiliki karakteristik
epidemiologis yang terkait dengan
prognosis yang lebih buruk (Rivero, et al.,
2016). Tim code blue harus merespons
dengan cepat dan mempunyai batas waktu
selama 5 menit untuk tiba di tempat
kejadian pada saat dilakukan aktivasi code
blue (Bilbao, 2018). Partisipan merasa
menyesal di saat response time lama tidak
sesuai harapannya sehingga dapat
mengakibatkan penanganan pasiennya
menjadi tidak optimal.
Tema 9. Merasa Dilema Saat Dihadapkan
Pada Dua Pilihan Yang Sama-Sama Penting
Dilema yang dirasakan oleh perawat
tim code blue terjadi pada saat partisipan
dihadapkan pada dua pilihan yang samasama penting. Dilema muncul bila perawat
code blue di ruangan tempat ia bekerja
sedang sibuk melakukan penanganan pada
pasien kritis dan secara bersamaan
waktunya, ada panggilan code blue dari
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ruangan. Perawat tim code blue menyadari
bahwa semua pasien kritis di ruangannya
dan pasien henti jantung di ruang rawat
inap
harus
segera
mendapatkan
penanganan. Partisipan sebagai perawat
tim code blue diharuskan untuk memilih
dan menentukan tindakan mana yang
menjadi prioritas untuk dikerjakan.
Dilema etika merupakan suatu situasi yang
dialami oleh individu dimana ia harus
mengambil suatu keputusan tentang
perilaku seperti apa yang tepat untuk
dilakukannya.
Alternatif
pemecahan
dilema etika harus dibuat secara berhatihati dengan pendekatan sederhana
(Wahyudi, 2018). Utkualp (2015)
menyatakan bahwa perawat harus
memiliki pengetahuan etis tentang
profesinya untuk membuat keputusan etis
terkait
dengan
profesinya
dan
berpartisipasi
dalam
mengambil
keputusan etis kepada pasien yang
dirawat. Perawat harus menggunakan
pengetahuan mereka sebagai kunci dalam
kehidupan kerja mereka untuk menangani
masalah etika. Penelitian Zahedi, et al.
(2013) menyatakan bahwa perawat sudah
tidak diragukan lagi saat dihadapkan
dengan berbagai tantangan etika dalam
praktik profesional. Perawat harus
terbiasa dengan kode etik perilaku dan
pentingnya pengambilan keputusan etis
saat menghadapi dilema etik. Pilihan yang
telah diambil oleh partisipan sudah melalui
pertimbangan yang baik berdasarkan
pengetahuan etis tentang profesi pada saat
mengalami dilema.
Tema 10. Merasa Sedih Saat Gagal
Menyelamatkan Pasien
Perasaan sedih
muncul pada saat partisipan sebagai
perawat tim code blue tidak bisa
menyelamatkan pasien henti jantung
dengan tindakan resusitasi yang telah
dilakukan.
Partisipan
merasakan
kesedihannya ketika sudah berusaha
melakukan resusitasi semaksimal mungkin
tetapi pasien tidak tertolong. Partisipan
juga merasakan iba dan empati kepada
keluarga pasien pada saat mengetahui
pasien sudah tidak bisa tertolong.
Kesedihan sering dikaitkan dengan
berduka yaitu respons fisik dan psikologis
yang terpola spesifik pada seseorang saat
mengalami kehilangan. Berduka biasanya
mencakup aspek fisik atau psikologis,
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kognitif
dan
perilaku.
Kesedihan
merupakan pengalaman umum dalam
populasi dan salah satu kriteria utama
terjadinya gangguan depresi mayor
(Tebeka, et al., 2018). Respons yang
dialami oleh tenaga kesehatan terhadap
kematian pasien yang wajar antara lain
perasaan sedih yang merupakan respons
untuk
menjaga
ketenangan
serta
menunjukkan perasaan yang sama
terhadap keluarga (Granek et al., 2015).
Perasaan sedih yang dialami
partisipan tersebut merupakan perasaan
sedih yang wajar-wajar saja dan tidak
disertai dengan tangisan, tidak mengalami
kesedihan yang berkepanjangan apalagi
sampai terjadi depresi. Partisipan biasanya
sudah siap untuk melakukan aktivitas
selanjutnya
seperti
biasa
setelah
mengalami peristiwa tersebut.
Tema 11. Merasa Kesal Perawat Ruangan
Tidak Melakukan RJP
secara Dini
Perasaan kesal yang diungkapkan oleh
partisipan sebagai perawat code blue ini
muncul saat mengetahui ada beberapa
perawat ruangan yang tidak melakukan
penatalaksanaan RJP secara dini pada
pasien dengan henti jantung.
Perasaan kesal merupakan perasaan yang
wajar terjadi saat seseorang merasa tidak
nyaman dalam suatu situasi tertentu.
Perasaan kesal bisa menimbulkan frustasi
ketika rasa kesal itu sering muncul dalam
setiap tindakan orang lain, bahkan ketika
itu adalah masalah yang tidak penting
(Anggita, 2020).
Berhentinya sirkulasi beberapa detik
sampai beberapa menit maka akan
menyebabkan asupan oksigen ke dalam
otak terhenti sehingga terjadi hipoksia
otak
yang
yang
mengakibatkan
kemampuan koordinasi otak untuk
menggerakkan organ otonom menjadi
terganggu, seperti gerakan denyut jantung
dan pernapasan (Subagjo, dkk., 2011).
Asosiasi
Jantung Amerika
merekomendasikan bahwa setiap orang
atau tenaga medis harus memulai RJP
dengan penekanan dada. Seseorang
dengan kekurangan ilmu pengetahuan dan
pengalaman apabila melakukan RJP pada
seseorang henti napas atau henti jantung
maka akan dapat menyelamatkan organ
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tersebut. Penyelamatan ini akan sangat
bermanfaat jika dilakukan dengan sedini
mungkin dan sebaik mungkin. Lebih baik
ditolong, walaupun tidak sempurna
daripada dibiarkan tanpa pertolongan
sama sekali (AHA,
2015).
Partisipan merasa kesal terhadap
perawat ruangan yang tidak melakukan
tindakan RJP dini adalah sesuatu yang
wajar dialaminya karena belum sesuai
dengan yang dikehendakinya. Tindakan
RJP yang dilakukan dengan tidak segera
akan mempengaruhi tingkat keberhasilan
penanganan pada pasien henti jantung.
Tema 12. Merasa Terhambat Oleh
Keterbatasan
Alat
dan
Fasilitas
Ketersediaan Ketersediaan alat sarana dan
prasarana serta fasilitas rumah sakit akan
mempengaruhi
keberhasilan
dalam
penanganan pasien dengan henti jantung.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa
partisipan sebagai perawat tim code blue
menyatakan rasa kesal saat menghadapi
beberapa
alat
yang
menunjang
keberhasilan tindakan resusitasi, ternyata
sedang mengalami kerusakan. Tindakan
resusitasi yang dilakukan partisipan
menjadi terhambat saat beberapa alat
mengalami kerusakan, seperti alat suction
dan alat AED
(Automated
External
Defibrillator ).
Partisipan terkadang merasa putus asa
saat menghadapi kondisi seperti itu,
karena alat tersebut sangat penting
digunakan dalam penanganan pasien
dengan henti jantung.
AED merupakan sebuah alat yang
berguna untuk membantu pasien saat
mengalami serangan jantung mendadak.
Alat ini merupakan perangkat medis yang
canggih, mudah digunakan, yang dapat
menganalisis
ritme
jantung
dan
memberikan kejutan listrik atau defibrilasi
untuk membantu jantung membangun
kembali ritme yang efektif. Al-Gamdhi,
Essawy, & AlQahtani, (2014) menyatakan
bahwa pasien yang mengalami pingsan
tidak sadarkan diri secara tiba-tiba
kemungkinan menderita ventrikel fibrilasi
(VF) atau ventrikel takikardia (VT) yang
membutuhkan RJP segera dan defibrilasi
cepat. Perawat sebagai petugas wajib
mempunyai keterampilan memberikan
defibrilasi dini kepada pasien ketika
diperlukan selama resusitasi. Penggunaan

Naskah Publikasi Penelitian RSST 2020

defibrillator eksternal otomatis (AED) oleh
perawat dirancang untuk mengatasi
masalah henti jantung.
Tenaga
pelayanan darurat yang dilengkapi dengan
AED mencapai tingkat resusitasi dan
kelangsungan hidup lebih tinggi daripada
yang tidak dilengkapi dengan defibrillator
sama sekali. Ketersediaan AED telah
terbukti bermanfaat dalam meningkatkan
kelangsungan hidup serangan jantung
(Patil K. D., 2015). Pendapat tersebut
sesuai dengan pernyataan partisipan yang
mengungkapkan pentingnya penggunaan
alat AED dalam menangani pasien dengan
henti jantung, hanya saja kondisi di
lapangan saat itu partisipan masih
menjumpai alat AED yang tidak siap pakai
saat digunakan untuk penanganan
resusitasi pasien.
Partisipan sebagai
perawat
tim
code
blue
juga
mengungkapkan rasa sedih pada saat
berhasil melakukan resusitasi pada pasien
dengan henti jantung, ternyata tidak bisa
memasukkan pasien tersebut ke ruang ICU
karena ruangan ICU sudah penuh. Pasien
dengan ROSC (Return Of Spontaneous
Circulation) tersebut seharusnya dirawat
di ruang ICU untuk mendapatkan
penanganan lanjutan seperti pemasangan
alat ventilator dan pengawasan yang
intensif. Pasien tersebut akhirnya terpaksa
dirawat di ruangan dengan menggunakan
peralatan
seadanya
dan
tidak
mendapatkan perawatan semestinya
seperti di ruang ICU.
Tujuan dilakukannya resusitasi
pada
pasien adalah tercapainya ROSC,
yaitu kembalinya perfusi yang
menyebabkan kembalinya aktivitas
jantung serta fungsi sistem pernafasan
setelah mengalami terjadinya henti
jantung. Tanda-tanda
ROSC antara
lain bernapas, batuk, terabanya pulsasi
atau terukurnya tekanan darah (Elola et
al., 2019). Penelitian ini didukung oleh
AHA (2015) yang menyatakan bahwa
pasien yang sudah mengalami ROSC maka
tatalaksana lanjutan harus segera
dilakukan, antara lain melakukan evaluasi
lebih lanjut dan memberikan terapi
penyebab yang reversibel, melakukan
optimalisasi oksigenasi dan ventilasi,
menjaga mempertahankan sirkulasi
cairan, serta melakukan penatalaksanaan
lanjutan di ruang ICU. Penelitian ini juga
sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Qureshi, Ahern, Shea, Hatch, &
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Henderson (2012) yang menyatakan
pemindahan pasien ke ICU harus segera
dilakukan setelah pasien berhasil
dilakukan resusitasi dan sudah
menunjukkan ROSC untuk mendapatkan
penanganan lanjutan yang dikelola oleh
tim ICU.
Partisipan sebagai
perawat di ruangan juga merasakan
kesedihannya dengan terbatasnya fasilitas
alat yang ada di ruangannya. Partisipan
mengungkapkan rasa kesal terhadap
ketidaklengkapan obat emergensi yang
ada di lemari emergensi. Partisipan harus
pergi ke farmasi terlebih dahulu untuk
mengambil obat emergensi yang
diperlukan pada saat itu juga karena obat
tersebut tidak tersedia di lemari
emergensi. Partisipan juga
mengungkapkan kesedihannya karena
saat merawat pasien yang menggunakan
alat syringe pump ternyata di ruangan
tidak mencukupi sehingga harus
meminjam dari ruangan lain saat
membutuhkan alat tersebut.
Perhitungan pemenuhan kebutuhan
alat medis harus disesuaikan dengan
standar.
Pengadaan jenis serta jumlah alat medis
harus
memperhatikan
kemampuan
layanan menurut klasifikasi rumah sakit
dan
jumlah
SDM
yang
telah
dipersyaratkan.
Penilaian kebutuhan alat medis bertujuan
untuk pemenuhan standar peralatan medis
sesuai kemampuan atau klasifikasi rumah
sakit, penggantian peralatan medis dan
pengembangan pelayanan kesehatan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
perkembangan teknologi (Kemenkes RI,
2015). Penelitian ini didukung oleh
Kenedy,
Lenin & Agus (2016) yang menyatakan
bahwa ketersediaan sarana dan prasarana
rumah sakit adalah sangat penting dalam
mendukung pelaksanaan tugas. Petugas
akan bekerja dengan nyaman bila alat dan
sarana sudah tercukupi. Kenyamanan
suasana kerja dapat meningkatkan
prestasi kerja petugas. Partisipan sangat
mengharapkan kelengkapan alat dan
sarana serta fasilitas rumah sakit yang
mencukupi. Ketersediaan alat dan fasilitas
yang sesuai dengan ketentuan akan
mendukung keberhasilan penanganan
pasien henti jantung sehingga bisa
memperbaiki sistem code blue yang sudah
ada.

Naskah Publikasi Penelitian RSST 2020

Tema 13. Merasa Jengkel Karena Tidak Bisa
Memberi Masukan Kepada Tim Code blue
Perasaan jengkel partisipan muncul
karena selama ini tidak adanya evaluasi
tim code blue sehingga partisipan tidak
bisa memberikan masukan kepada tim
code blue. Evaluasi penerapan sistem code
blue sangat penting diadakan supaya
partisipan bisa memberikan masukan yang
berguna untuk perbaikan kinerja tim code
blue.
Penelitian ini didukung oleh
Uludag, Dogukan, Duran, Tepe, dan Direkci
(2019) yang menyatakan bahwa evaluasi
penting
dilakukan
pada
proses
implementasi yang dilakukan oleh tim
profesional tentang kesiapan, sistem
panggilan teknologi, persiapan awal dan
langkah-langkah yang harus diambil
sampai kedatangan tim ke tempat pasien.
Melakukan evaluasi tentang peralatan siap
pakai, intervensi efektif, manajemen pascaintervensi dan dokumentasi itu juga
penting dilakukan. Penelitian ini juga
sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Patil, Shah, Jedge, dan Patil (2019)
yang menyatakan bahwa tujuan dari audit
adalah untuk mengevaluasi sistem code
blue dan menyarankan intervensi untuk
memperkuat sistem. Pokok bahasan yang
dievaluasi adalah menentukan Indikasi
code blue dan berbagai keadaan darurat,
waktu respon dari tim code blue yaitu
waktu antara pengumuman kode sampai
dengan kedatangan tim code blue, dan
mengidentifikasi kemungkinan penyebab
keterlambatan.
Evaluasi proses implementasi
penerapan
sistem code blue belum
sejalan dengan ketentuan dan teori yang
ada. Partisipan sangat mengharapkan
adanya evaluasi proses dengan
memberikan masukan dan saran selama
menerapkan sistem code blue.
Tema 14. Berharap Adanya
Perbaikan Sistem Code Blue
Perawat tim code blue dan perawat
ruangan sangat mengharapkan adanya tim
code blue yang berdiri sendiri
(independen) yaitu tim code blue yang
terdiri dari dokter dan perawat hanya
fokus menangani pasien code blue di
ruangan
tanpa
harus
merangkap
melakukan pekerjaan di ruangan lain
seperti merawat pasien di ICU, HCU dan

Page 15

IGD.
Partisipan
sangat
berharap
penanganan pasien code blue di ruangan
menjadi lebih cepat dan koordinasinya
tidak berbelit-belit.
Penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang telah dilakukan oleh
Nallamothu (2018) yang menyatakan
bahwa rumah sakit
harus
membentuk tim khusus atau yang ditunjuk
untuk menangani pasien dengan henti
jantung dengan komposisi tim yang terdiri
dari dokter, perawat, terapi pernafasan
dan ahli farmasi. Peran dan tanggung
jawab anggota tim harus berfokus pada
keterampilan inti yaitu kompresi dada,
manajemen jalan nafas dan
penatalaksanaan akses intra vena. Rumah
sakit yang baik harus memiliki tim khusus
yang telah ditunjuk dengan kinerja yang
tinggi. Kelompok inti tersebut tanpa
memiliki tanggung jawab lainnya selama
shift tertentu yang menggantikan peran
mereka dalam tim resusitasi.
Perawat tim code blue dan perawat
ruangan juga berharap untuk dilakukan
update ilmu dengan mengadakan latihan
dan simulasi code blue secara rutin.
Menurut partisipan, kegiatan pelatihan
sangat penting dilakukan
karena
ilmu tentang
penanganan
kegawatdaruratan pasien dengan henti
jantung semakin lama semakin
berkembang
dengan pesat.
Pelatihan dan simulasi code blue tersebut
juga
diharapkan
bisa
menambah
keterampilan
tentang
penanganan
kegawatdaruratan pada pasien henti
jantung, sehingga pada saat terjadi kasus
sesungguhnya
pada
pasien
maka
partisipan akan lebih siap menghadapinya.
Partisipan berharap agar kegiatan latihan
dan simulasi code blue tidak hanya
dilakukan saat menjelang akreditasi rumah
sakit saja. Partisipan juga menginginkan
perawat sudah tersertifikasi dengan
berbagai macam pelatihan tentang
kegawatdaruratan pasien seperti pelatihan
PPGD (Penanggulangan Penderita Gawat
Darurat), BTCLS (Basic Trauma Cardiac
Life Support), ACLS ( Advanced Trauma
Cardiac Life Support) dan sebagainya.
Pelatihan sangat diperlukan untuk
mendapat
pengetahuan,
keterampilan
serta
perilaku
yang
mengarah pada peningkatan kinerja dalam
domain tertentu (Price, Applegarth, Vu,
dan
Price, 2012). Sejumlah teknik
pelatihan
telah
digunakan
untuk

Naskah Publikasi Penelitian RSST 2020

meningkatkan praktik resusitasi dalam
upaya
meminimalkan
terjadinya
kesalahan,
termasuk
pelaksanaan
pelatihan ACLS dan pemanfaatan kegiatan
simulasi resusitasi (Spitzer, Evans,
Buehler, Ali, dan Besecker, 2019). Kunci
sukses rapid response system (sistem code
blue) terletak pada peningkatan kualitas
anggota tim. Ketersediaan pendidikan dan
pelatihan yang konsisten, peralatan,
personil dan protokol yang jelas
merupakan sesuatu yang sangat penting
bagi operasional anggota tim. Kerja terus
menerus untuk mengurangi hambatan dan
meningkatkan sistem adalah kunci penting.
Peningkatan interprofesional dengan
pelatihan
berbasis
simulasi
akan
meningkatkan keterampilan teknis dan
non teknis, membangun kepercayaan
interprofesional
dan
membangun
dukungan untuk sistem code blue di
lingkungan rumah sakit (Olsen, Soreide,
Hillman, dan Hansen, 2019).
Simulasi telah diakui sebagai alat
untuk mengekspos peserta pelatihan
medis ke berbagai situasi klinis yang
kompleks dalam pengaturan yang
terkendali dan aman (Sachedina, Blissett,
Remtulla, Sridhar, dan Morrison, 2019).
Keterampilan berpikir kritis dalam
pengambilan keputusan klinis merupakan
salah satu manfaat utama pelatihan
simulasi. Simulasi memberikan alternatif
untuk pendekatan tradisional yang
berpusat pada guru untuk pendidikan
keperawatan dengan penekanan pada
kebutuhan belajar perawat (Toubasi,
Alosta, Darawad, dan Demeh, 2015).
Tim code blue menanggapi status
perubahan akut pasien yang mengancam
kehidupan selama 24 jam sehari, serta 7
hari dalam seminggu. Efektivitas resusitasi
tim code blue bisa terhambat jika kualitas
keterampilan medis atau non medis
kurang. Rumah sakit harus menerapkan
rencana
peningkatan
kualitas
restrukturisasi berbasis bukti dengan
inisiasi kegiatan pelatihan tim dan
simulasi untuk meningkatkan kinerja tim
code blue (Prince, Hines, Chyou, dan
Heegeman, 2014). Pernyataanpernyataan
tersebut sesuai dengan harapan partisipan
yang menginginkan supaya diikutkan
dalam
pelatihan
atau
workshop
kegawatdaruratan
dan
berharap
dilakukannya simulasi code blue secara
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rutin supaya lebih terampil dalam
menangani pasien yang sesungguhnya.
IMPLIKASI DALAM KEPERAWATAN
Implikasi Terhadap Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini menghasilkan tema
penelitian yang dapat dijadikan literatur
dalam bentuk jurnal sehingga menjadi
sumber referensi bagi perawat sebagai
peneliti untuk pengembangan teori
tentang penanganan pada pasien henti
jantung di rumah sakit.
Implikasi Terhadap Profesional Perawat
Hasil penelitian yang bersumber dari
pengalaman dan perasaan perawat ruang
dan perawat tim code blue ini dapat
dijadikan pedoman untuk meningkatkan
kualitas perawat dalam hal ilmu dan
keterampilan dengan selalu mengikuti
perkembangan
ilmu
terkini
yaitu
mengikuti seminar, workshop dan
pelatihan – pelatihan tentang penanganan
kegawatdaruratan
pasien
sehingga
diharapkan penanganan yang dilakukan
perawat terhadap pasien akan menjadi
lebih profesional.
Implikasi Terhadap
Pengembangan Sistem Code Blue
Hasil penelitian ini bersumber dari
pengalaman perawat ruangan dan perawat
tim code blue yang dalam pelaksanaannya
masih belum sesuai dengan SPO yang
sudah ada sehingga diperlukan adanya
pengawasan
dan
evaluasi
secara
komprehensif
terhadap
penanganan
pasien dengan henti jantung di rumah
sakit.
KESIMPULAN
Penelitian tentang studi fenomenologi:
pengalaman perawat dalam menerapkan
sistem code blue ini didapatkan 14 tema,
yaitu sebagai berikut: 1) Merasa peduli dan
berusaha menangani kegawatan pasien
henti jantung; 2)
Merasa ikhlas menolong pasien; 3) Merasa
lelah saat melakukan tindakan resusitasi;
4) Merasa kesulitan saat koordinasi
dengan tim code blue; 5) Merasa kesal
dengan response time tim code blue lebih
dari 5 menit; 6) Merasa bangga menjadi
tim code blue; 7) Mempunyai keinginan
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menolong pasien saat ada panggilan code
blue; 8) Merasa menyesal saat response
time tim code blue tidak perpenuhi; 9)
Merasa dilema saat dihadapkan pada dua
pilihan yang sama-sama penting; 10)
Merasa sedih saat gagal menyelamatkan
pasien; 11) Merasa kesal perawat ruangan
tidak melakukan RJP secara dini; 12)
Merasa terhambat oleh keterbatasan alat
dan fasilitas; 13) Merasa jengkel karena
tidak bisa memberi masukan kepada tim
code blue; 14) Berharap adanya perbaikan
sistem code blue.

SARAN
Bagi Perawat
Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan refleksi dan evaluasi diri bagi
perawat ruangan dan perawat tim code
blue dalam menerapkan sistem code blue
di rumah sakit. Perawat ruangan dan
perawat tim code blue diharapkan untuk
meningkatkan kerja sama yang baik dalam
hal koordinasi dengan mengadakan
pelatihan code blue secara terintegrasi
sehingga menumbuhkan rasa akrab dan
solidaritas, bila ada kejadian code blue di
ruangan di kemudian hari maka
penanganan pada pasien dengan henti
jantung akan menjadi lebih baik.
Bagi Rumah Sakit
Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan kepada rumah sakit
terutama kepada pemimpin pengambil
kebijakan manajemen code blue supaya
melakukan perbaikan tentang sistem code
blue dengan cara:
1)Mengadakan capacity building berupa
latihan simulasi code blue secara rutin dan
terarah yang melibatkan perawat ruangan
sebagai tim code blue primer dengan
tujuan untuk menjalin kerja sama dan
keakraban di antara tim code blue dan
perawat ruangan sehingga diharapkan
dapat meningkatkan koordinasi yang lebih
baik lagi dalam penanganan pasien dengan
henti jantung sesuai dengan SPO yang
berlaku; 2) Melakukan pengadaan
kelengkapan alat dan fasilitas seperti AED,
bedside monitor, infuse pump dan lainnya
yang menunjang keberhasilan perawat
ruangan dan tim code blue dalam
memberikan penanganan pasien dengan
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henti jantung; 3) Memelihara dan
mempertahankan
sikap
profesional
perawat ruangan dan perawat tim code
blue seperti sikap peduli, ikhlas dan
mempunyai keinginan untuk menolong
dalam melakukan penanganan pasien
dengan henti jantung dengan cara
memberikan pelatihan service exellence
secara berkala; 4) Manajeman code blue
menyediakan mekanisme evaluasi secara
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