
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Kolaborasi atau kerjasama antar profesi kesehatan adalah hal yang berpengaruh 

dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada pasien (Liaw et al., 2014). Hubungan 

kolaborasi dalam pelayanan kesehatan melibatkan sejumlah tenaga profesi kesehatan 

dan tentunya dalam melakukan kolaborasi tersebut terdapat perbedaan pendapat antar 

tenaga kesehatan.  

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit merupakan bentuk pelayanan yang 

diberikan kepada klien dari suatu tim pelayanan kesehatan. Tim pelayanan kesehatan 

yaitu sekelompok professional yang mempunyai aturan yang jelas, tujuan umum dan 

keahlian berbeda. Tim akan berjalan dengan baik bila setiap anggota tim memberikan 

kontribusi yang baik sesuai dengan keyakinan profesi dan standar yang ditetapkan 

(Faizin & Winarsih, 2008). 

Kolaborasi dalam hubungan kerja antara tenaga kesehatan merupakan 

memberikan pelayanan kepada pasien atau klien dengan melakukan diskusi tentang 

diagnosa, meakukan kerja sama dalam asuhan kesehatan, saling berkonsultasi atau 

komunikasi serta masing-masing bertanggung jawab pada pekerjaannya. Apapun 

bentuk dan tempatnya kolaborasi meliputi suatu pertukaran pandangan atau ide yang 

memberikan perspektif kepada seluruh kolaborator  

Daripada itu kemampuan kolaborasi secara interprofesi (interprofessional 

teamwork) tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan harus dicari dan dilatih yang dapat 

dimulai dari tahap perkuliahan sehingga mahasiswa mempunyai bekal pengetahuan dan 

pengalaman mengenai cara berkolaborasi dengan profesi lain dalam tim yang 
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baik sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya (Liston et al., 2013).  

Komunikasi dalam kolaborasi merupakan unsur penting untuk meningkatkan kualitas 

perawatan dan keselamatan pasien, karena dapat melibatkan tumpang tindih terjadinya 

konflik interprofessional dan juga keterlambatan pemeriksaan jika terdapat salah 

komunikasi dalam kolaborasi tenaga kesehatan. Diketahui bahwa dalam pelayanan 

kesehatan terjadi kesalahan (error) 70-80% disebabkan dari buruknya komunikasi dan 

pemahaman dalam tim, maka dari itu kolaborasi yang baik dapat mengurangi jumlah 

kasus patient safety di Rumah Sakit. (Rokhmah & Anggorowati, 2017). 

Kesimpulan yang diterangkan Hardjana (2003) didalam jurnal yang ditulis oleh  

Rokhmah & Anggorowati (2017) menyatakan bahwa komunikasi dapat efektif jika 

pesan diterima dan dimengerti sesuai yang dimaksud oleh pengirim pesan, kemudian 

pesan ditindaklanjuti dengan tindakan yang dilakukan oleh penerima pesan dan tidak 

adanya hambatan untuk hal itu. Daripada itu, komunikasi yang efektif terjadi bila 

pendengar (penerima berita) menangkap dan menginterpretasikan ide yang 

disampaikan dengan tepat seperti apa yang dimaksud oleh pembicara (pngirim berita. 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Bosch & Mansell (2015) menjelaskan 

bahwa adanya kolaborasi baik oleh tenaga kesehatan dapat meingkatkan kesembuhan 

pasien seperti mengurangi reaksi obat, menurunkan angka sakit dan kematian serta 

dapat mengoptimalkan dosis obat. Kolaborasi juga terbukti memberikan manfaat bagi 

seluruh pelayanan kesehatan, diantaranya mengurangi ekstra kerja dan meningkatkan 

kualitas atau kepuasan kerja. 

Pendidikan adalah kunci untuk mengembangkan dan mengubah metode serta 

kualitas pelayanan kesehatan (Steinert, 2005). Menurut WHO (2010) sebaiknya fase 

pendidikan dapat menghasilkan tenaga pelayanan kesehatan yang sudah siap untuk 

praktek kolaborasi antar profesi atau Interprofessional Education (IPE). Interprofessional 
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Education (IPE) adalah salah satu konsep pendidikan yang dicetuskan oleh WHO 

sebagai pendidikan yang terintegrasi untuk peningkatan kemampuan kolaborasi 

(WHO, 2010). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Febriana (2019) menjelaskan bahwa model 

pembelajaran IPE adalah pembelajaran awal yang dibuat agar terjadi kolaborasi lebih 

awal antara profesi kesehatan yang satu dan yang lainnya supaya dapat saling 

memahami akan adanya profesi lain. Selain itu, program IPE juga menciptakan team 

work yang solid yang dapat berimplikasi pada percepatan proses kesembuhan pasien, 

baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal lain yang ingin dicapai adalah bahwa 

terdapat kolaborasi yang baik antar profesi di lahan klinis sehingga mengurangi 

miskomunikasi serta malpraktek. Dengan dimasukkannya IPE dalam kurikulum 

pendidikan keperawatan diharapkan menjadi metode pembelajaran yang bertujuan 

untuk mempersiapkan mahasiswa keperawatan menjadi perawat yang mampu bekerja 

sama secara professional dengan tim kesehatan yang lain sehingga dapat berguna untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan pasien (Triana, 2018). 

Dalam bukunya Neny Triana (2018) memberikan contoh permasalahan yang 

akan ditemukan dalam dunia kesehatan salah satunya dibidang Keperawatan Anak 

dengan Malnutrisi. Permasalahan yang rancu dalam pembelajaran karena hampir 

samanya peran dan tanggung jawab akan dapat diatasi dengan adanya kuliah bersama 

dengan tenaga kesehatan lain, kemudian dengan role model dari teori bias dipraktekkan 

mahasiswa saat praktek laboratorium, dengan terlaksananya pembelajaran 

Interprofessional Education (IPE), yaitu : a) Perawat bertugas memberikan asuhan 

keperawatan dengan malnutrisi. b) Dokter bertugas untuk memberikan pengertian 

tentang penyakit, tanda gejala dan patofisiologi, penatalaksanaan mulai dari terapi 

sampai dengan nutrisi yang diberikan pada anak dengan malnutrisi. c) Farmasi akan 
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memberikan resep multivitamin pada anak dengan malnutris, kemungkinan akan 

berbeda dengan resep yang dituliskan dokter. Selain itu peran umum untuk masing-

masing tenaga kesehatan yaitu: 1) Dokter menurut WHO (1994) dalam kriteria lima 

kualitas dokter berperan sebagai care provider, decision maker, communicator, community leader 

dan manager, 2) Perawat adalah sebagai pemberi asuhan keperawatan, advokat pasien, 

pendidik, koordinator, kolaborator, konsultan dan peneliti, 3) Farmasi menurut 

PERMENKES RI berperan dalam rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, 

monitoring efek samping obat dan evaluasi penggunaan obat,. Dengan pembelajaran 

Interprofessional Education (IPE) peran-peran tiap tenaga kesehatan tersebut dapat saling 

berkolaborasi seperti, 1) kedokteran yang berperan sebagai leader tim dalam 

pemecahan kasus dan mendiagnosa penyakit pasien untuk berlangsungnya tindakan 

yang akan dilakukan, 2) perawat bertindak sebagai pengasuh dan mengevaluasi 

perkembangan pasien setelah dilakukannya tindakan, 3) Farmasi bertindak sebagai 

menyiapkan dan mengevaluasi obat apa saja yang diperlukan pasien sesuai tindakan 

dan kondisi ( (Triana, 2018). 

Survei yang telah dilakukan World Health Organization (WHO) (2010) bahwa 

penerapan IPE dibeberapa Negara yaitu pada tatanan institusi sebanyak 10,2% dokter, 

16% perawat atau bidan, 5,7% ahli gizi, serta tenaga kesehatan lainnya telah menerima 

pembelajaran berbasis IPE. Pada tatanan universitas hasil survey 42 negara menyatakan 

sebanyak 24,6% telah melakukan strategi Interprofessional Education (IPE) dan 

memberikan dampak positif bagi sistem kolaborasi antar profesi dalam dunia 

kesehatan serta dapat meningkatkan peratan dan kepuasan pasien, bukan hanya untuk 

negara terkait namun juga untuk negara lain bila digunakan. 

Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari model Interprofessional Education 

(IPE) yaitu membantu mempersiapkan mahasiswa pendidikan kesehatan untuk bias 
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terlibat dan dapat berkontribusi secara aktif dalam memecahkan permasalahan (problem 

solving) serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pembelajaran 

Interprofessional Education (IPE) juga berpotensi untuk menyiapkan mahasiswa dalam 

menghadapi praktik klinik, membantu meningkatkan hubungan professional yang kuat 

dengan menghargai perannya masing-masing (Dina Zakiyyatul Fuadah, Sunarti 

Hapsara, 2012). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mulyati, dkk (2017) dampak dilakukannya 

Interprofessional Education dalam upaya peningkatan kemampuan kolaboratif mahasiswa 

kesehatan menghasilkan kesempatan antar profesi untuk saling berinteraksi dan 

menunjukkan hasil signifikan meningkat dari sebelum dan sesudah dilakukannya 

pembelajara. Mahasiswa menganggap diskusi kelompok kecil dan PBL (Program Based 

Learning) adalah strategi pedagogis yang dirasa paling baik untuk pembelajaran dikelas 

(Mulyati, Mamlukah & Trimarliana, 2017). 

Fakultas Ilmu Kesehatan Univerisitas Muhammadiyah Malang merupakan 

fakultas yang menerpakan pembelajaran interprofesi yang terwujud dalam blok 

Keperawatan Terintegrasi. Mata Kuliah Keperawatan Terintegrasi sudah berjalan 

selama lebih dari 4 tahun di program studi keperawatan. Penelitian yang sebelumnya 

pernah diteliti pada mata kuliah IPE adalah tentang bagaimana gambaran kemampuan 

kolaborasi mahasiswa ilmu keperawatan, kedokteran, farmasi dan fisioterapi setelah 

menjalani IPE. Mengingat belum pernah ada penelitian yang dilakukan tentang 

kemampuan kolaborasi mahasiswa pada IPE yang dilakukan di Universitas 

Muhammadiyah Malang, maka peneliti bermaksud untuk mengetahui kemampuan 

kolaborasi mahasiswa ilmu keperawatan, kedokteran, farmasi dan fisioterapi secara 

interprofesional. 
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Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan guna meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPE kedepannya, khususnya memperbaiki sistem  pembelajaran 

seperti metode kurikulum yang selama ini digunakan di setiap program studi. Selain itu 

dengan metode IPE yang tepat Mahasiswa dapat terlatih dalam berkolaborasi dan 

berkomunikasi antar tim, sehingga siap untuk mengabdikan diri sebagai tenaga medis 

yang professional bagi masyarakat.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas tersebut maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah “ Bagaimanakah perbedaan kemampuan kolaborasi antara 

mahasiswa keperawatan, kedokteran dan farmasi ?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan kemampuan kolaborasi antar mahasiswa 

keperawatan, kedokteran dan farmasi  

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi kemampuan kolaborasi yang dilakukan pada mahasiswa 

keperawatan. 

b. Mengidentifikasi kemampuan kolaborasi yang dilakukan pada mahasiswa 

kedokteran. 

c. Mengidentifikasi kemampuan kolaborasi yang dilakukan pada mahasiswa 

farmasi. 

d. Menganalisis perbedaan kemampuan kolaborasi pada mahasiswa 

keperawatan, kedokteran dan farmasi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi pada 

mahasiswa tentang bagaimana kolaborasi atau kerjasama yang baik dan benar 

antara mahasiswa keperawatan, kedokteran, farmasi dan fisioterapi. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai perbedaan 

kemampuan kolaborasi anatar mahasiswa keperawatan, kedokteran, farmasi 

dan fisioterapi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Pada penelitian ini diharapkan memeberikan informasi pada mahasiswa 

tentang bagaimana berkolaborasi dengan antarprofesi nanti dalam lingkup 

pendidikan sampai di ruang lingkup kerja. 

1.5 Keaslian Penelitian 

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohmah Israbiyah (2016) dengan 

judul “Persepsi Mahasiswa Tentang Interprofessional Education (IPE) di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan rancangan desain analisis deskriptif dan 

menggunakan pendekatan cross sectional. Responden yang diambil dalam 

penelitian adalah 70 responden dari Fakultas Kedokteran Umum dan 

Fakultas Farmasi. Hasil pengukuran persepsi menunjukkan bahwa 87,1 

responden memiliki persepsi yang baik tentang IPE dan hanya 11,4% yang 

mempunyai persepsi sedang. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan 
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bahwa mahasiswa mempunyai persepsi yang baik tentang IPE terkait 

pentingnya kerjasama antarprofesi.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilliana Risma Nugrahella dengan judul 

“Hubungan antara Kemampuan Kognitif dengan Kemampuan Kerjasama 

Tim Interprofesi pada Mahasiswa Profesi FKIK UMY”. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan desain anilisis dengan 

pendekatan cross sectional. Responden merupakan mahasiswa FKIK UMY 

yang telah melaksanakan program IPE. Dilakukan pengujian cara mengisi 

kuesioner Team Work Score (TWS) dan pengumpulan nilai IPK sarjana. 

Hasil penelitian kemudian dicatat dan dihitung dengan rumus korelasi 

Spearman’s menggunakan program SPSS. Hasil terdapat 43 respoden yang 

terdiri dari 15 mahasiswa pendidikan dokter, 9 mahasiswa pendidikan 

dokter gigi dan 19 mahasiswa ilmu keperawatan. Rata-rata kemampuan 

kognitif responden berada pada kategori yang sangat memuaskan dan 

kemampuan kerjasama timnya berada pada kategori baik. Hasil 

perhitungan dengan SPSS menggunakan rumus koeralasi Spearman’s 

menunjukkan nilai p=0,000 (<0,05) dan r = 0,653. Kesimpulan pada 

penilitian ini terdapat hubungan yang kuat antara kemampuan kognitif 

dengan kemampuan kerjasama tim interprofesi mahasiswa terhadap profesi 

FKIK UMY. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dyeri Susanti, Hesti Wulandari, Ryka 

Juaeriah dan Sari Puspa Dewi yang berjudul " Penerapan Interprofessional 

Education (IPE) pada Kelas Ibu Balita oleh Mahasiswa Tenaga Kesehatan 

untuk Meningkatkan Sikap Ibu terhadap Kesehatan Balita di Kota Cimahi. 

Desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode 
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observasional menggunakan rancangan one group pre-post test design. Sampel 

penelitian adalah ibu rumah tangga sebanyak 120 orang yang memiliki 

Balita usia 24-59 bulan dan mahasiswa Program Studi Kebidanan, 

Keperawatan, Gizi dan Kesehatan Lingkungan yang berjumlah 48 orang, 

penelitian dilakukan selama 7 minggu. Analisis dalam penelitian 

menggunakan Parred t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan sikap ibu terhadap kesehatan balita sebelum dan sesudah 

diberikan penyuluhan, dengan nilai rata-rata pretest -0,002 menjadi 2,46 

nilai rata-rata posttest.
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