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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kejadian jatuh menjadi salah satu indikator kurangnya perhatian pada 

keselamatan pasien. Jatuh yang menyebabkan cedera yang menjadi masalah 

keselamatan pasien, sebab setiap pasien memiliki risiko untuk jatuh. Keselamatan 

pasien adalah hal mendasar yang diperlukan pada pelayanan kesehatan. World 

Health Organization (WHO) telah mengupayakan untuk “Global Patient Safety 

Challenge (GPSC)” melalui penyediaan kepemimpinan, mengatur prioritas, 

mengumpulkan ahli-ahli, kolaborasi dan menciptakan jaringan, memberikan 

panduan, memfasilitasi perubahan dan membangun kapasitas dan memonitor 

trend (WHO, 2018). Adapun tujuan GPSC untuk identifikasi risiko pada pasien di 

rumah sakit. Sasaran keselamatan pasien terdiri dari identifikasi pasien dengan 

benar, komunikasi efektif, pemberian obat-obatan dengan memperhatikan enam 

benar, mengurangi risiko nfeksi dan risiko cedera akibat pasien jatuh.  

Di United States, ratusan dari ribuan pasien yang jatuh di rumah sakit, 30-

50% mengalami cedera setiap tahun (Joint Commission International (JCI), 

2015). Kejadian jatuh dengan cedera serius baik kerusakan fisik dan psikologis 

secara konsisten berada pada 10 kejadian sentinel sejak 2009 di rumah sakit. 

Bahkan kejadian jatuh dengan cedera mengakibatkan lama rawat menjadi lebih 

panjang 6,3 hari di rumah sakit, sehingga rata-rata mengeluarkan biaya sekitar 

$14,000 (JCI, 2015). Hal yang paling buruk akibat kejadian jatuh, yaitu kecacatan 
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permanen dan kematian. Sekitar 30% pasien jatuh di rumah sakit mengalami 

cedera fisik, dengan 4 – 6% menyebabkan cedera serius (JHFRAT, 2016).   

Di United Kingdom, rata-rata satu orang pasien setiap tiga puluh lima 

detik mengalami kecelakaan perawatan di rumah sakit, sehingga kejadian ini 

menjadi perhatian global. Setiap tahun, pasien yang mengalami trauma atau 

kematian disebabkan oleh pelayanan kesehatan yang tidak aman dan berkualitas 

buruk. Trauma ini seharusnya dapat dicegah dan dihindari. Pada umumnya, 

dilaporkan bahwa sekitar satu dari sepuluh pasien yang dirawat mengalami 

kecelakaan, padahal keadaan tersebut 50% dapat dicegah dari totalnya (WHO, 

2018). Bahkan diketahui faktor penyebabnya adalah pelayanan yang tidak aman 

dan tingkat kepemimpinan yang rendah sehingga tujuan pelayanan tidak tercapai. 

Di Indonesia, pasien jatuh termasuk dalam tiga besar kejadian di Indonesia 

dan ditemukan 34 kasus atau setara dengan 14% insiden jatuh di rumah sakit di 

Indonesia (Kongres XII Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), 

2012). Menurut penelitian Nur, Dharmana & Santoso (2017), diperoleh data enam 

kasus insiden jatuh dari total 43 insiden keselamatan pasien dari bulan Maret 

sampai September 2016 di RSUD RA Kartini Jepara. Menurut Budiono, 

Alamsyah & Wahyu S (2014), diperoleh data insiden pasien jatuh menduduki 

urutan keempat dari seluruh kejadian yang tidak diinginkan pada tahun 2012 di 

Rumah Sakit Islam Unisma Malang. Hal ini menunjukkan bahwa insiden jatuh 

masih tinggi dan berisiko besar. Padahal sudah ditetapkan dalam JCI bahwa 

patient-centered care dan health care organization management merupakan 

indikator yang harus diusahakan pada setiap institusi pelayanan kesehatan melalui 

delapan aspek, yaitu International Patient Safety Goals (IPSG), (2)  Access to 
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Care and Continuity of care (ACC), (3) Patient and Family Rights (PFR),  (4) 

Assesment of Patients (AOP), (5) Care of Patients (COP), (6) Anesthesia and 

Surgical Care (ASC), (7) Medication Management and Use (MMU), dan (8) 

Patient and Family Education (PFE) (JCI, 2017). JCI juga telah menetapkan tidak 

ada kejadian jatuh di rumah sakit 100%.  

Di Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien mengatakan bahwa keselamatan pasien 

adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman dan mencegah 

terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu 

tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Oleh karena 

itu, setiap pemberi layanan kesehatan harus selalu mengupayakan memberikan 

kualitas pelayanan yang terbaik, sehingga risiko jatuh dan keselamatan akan 

tercapai. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129 Tahun 2008 

tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyatakan bahwa insiden 

pasien jatuh yang berakhir dengan kecacatan atau kematian tidak terjadi di rumah 

sakit dengan standar 100%. Artinya, jumlah kejadian jatuh di ruang rawat inap 

adalah 0%.  

Salah satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat adalah rumah sakit 

yang letaknya di Kota Palembang, memiliki tipe C non pendidikan dan 

memberikan pelayanan kesehatan bertaraf internasional. Misi dari rumah sakit ini 

adalah menjadi pilihan terpercaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

bertaraf internasional, pendidikan kesehatan dan penelitian. Tujuan umum dalam 

pelayanan keperawatan di rumah sakit ini adalah untuk memberikan pelayanan 

kesehatan yang profesional dengan mengutamakan kepedulian, keselamatan 
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pasien dan inovasi. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang profesional 

adalah mengutamakan keselamatan pasien, yaitu mengurangi risiko cedera akibat 

pasien jatuh.  

Pada aplikasinya, sasaran mutu yang diinginkan belum dapat tercapai 

dengan baik, yaitu 100% pelayanan yang baik. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari bulan Januari 2017 sampai Februari 2018 diperoleh sepuluh kasus insiden 

jatuh di salah satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. Pasien jatuh 

dengan cidera ada tiga orang, yaitu dengan cidera benjolan di kepala, cidera 

benturan di kepala dan satu pengunjung pasien dahi luka terbuka. Jumlah insiden 

pasien jatuh belum memenuhi standar pelayanan minimal rumah sakit, yaitu 0% 

pasien jatuh. Berdasarkan hasil audit sasaran keselamatan pasien tentang 

pengkajian risiko jatuh di Satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat, diperoleh 

data berkisar 99-100. Namun, hasil yang didapatkan saat observasi 26 Februari 

2018 sampai 4 Maret 2018 pada 25 perawat, pengkajian risiko pasien jatuh tidak 

dilakukan sepenuhnya oleh perawat ruangan. Perawat biasanya menghitung skor 

risiko jatuh di nurse station, tanpa melihat dan mengkaji pasien terlebih dahulu. 

Hasil observasi menunjukkan bahwa pencegahan risiko jatuh belum 

sepenuhnya dilakukan oleh perawat. Jika dibandingkan dengan jumlah insiden 

maksimal yang ditetapkan JCI dan Kepmenkes, insiden pasien jatuh masih jauh 

dari target Kemenkes Nomor 129 Tahun 2008, yaitu 100% tidak ada insiden jatuh 

di ruang rawat inap. Perawat masih banyak yang tidak melakukan pengkajian 

risiko jatuh. Padahal pengkajian risiko jatuh adalah komponen pertama dalam 

pencegahan risiko jatuh agar intervensi yang diberikan dapat menjaga 

keselamatan pasien. Dalam menerapkan pengkajian risiko jatuh, perawat 
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memerlukan pelatihan khusus untuk menambah pengetahuan. Secara keseluruhan, 

salah satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat belum pernah memberikan 

pelatihan khusus tentang pengkajian dan intervensi. Menurut Clinical Nurse 

Educator (CNE), semua perawat belum pernah mendapatkan atau mengikuti 

pelatihan mengenai pengkajian dan intervensi pencegahan risiko jatuh baik dari 

rumah sakit ataupun dari luar rumah sakit. Perawat hanya mendapatkan standar 

prosedur operasional risiko pasien jatuh.  

Peran perawat dalam pencegahan risiko jatuh sangatlah besar, jika ditinjau 

dari jumlah waktu yang dihabiskan oleh perawat bersama dengan pasien. 

Tindakan keperawatan dalam pencegahan jatuh adalah melalui pengkajian dan 

intervensi risiko jatuh. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 

(2014), perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, 

baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam memberikan tindakan 

pencegahan risiko jatuh, perawat memerlukan pengetahuan. Pengetahuan 

diperoleh melalui panca indra untuk menggali suatu kejadian atau fenomena. 

Tingkat pengetahuan tentunya berpengaruh dalam tindakan yang diberikan pada 

pasien. Pengetahuan yang diperoleh harus mampu menyeimbangkan antara teori 

dengan praktek. Dengan demikian, peneliti ingin meneliti hubungan antara tingkat 

pengetahuan terhadap penerapan pengkajian risiko jatuh ruang rawat inap di satu 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Insiden pasien jatuh adalah suatu bentuk kurangnya perhatian pada 

keselamatan pasien. Di ruang rawat inap satu Rumah Sakit Swasta Indonesia 

Bagian Barat ditemukan tiga kasus pasien jatuh pada data kurun waktu satu tahun 

terakhir. Upaya dalam pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap sangat 

diperlukan. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan, terutama 

perawat seharusnya melakukan pengkajian jatuh dan diberikan pelatihan-pelatihan 

khusus dalam peningkatan mutu dan kualitas. Salah satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat belum pernah menyediakan pelatihan khusus untuk 

peningkatan keselamatan pasien. Hal ini menjadi salah satu fokus agar dapat 

mencapai targer standar JCI dan Kepmenkes, yaitu 0% insiden pasien jatuh di 

ruang rawat inap. Berdasarkan observasi dan uraian di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang hubungan pengetahuan terhadap penerapan 

pengkajian jatuh karena seringkali nilai risiko jatuh hanya perkiraan dari perawat. 

Masalah penelitian yang penulis rumuskan adalah untuk meninjau hubungan 

antara tingkat pengetahuan perawat dengan kepatuhan dalam pengkajian risiko 

jatuh. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Hubungan Tingkat Pengetahuan 

Perawat Dengan Penerapan Pengkajian Risiko Jatuh Pada Rawat Inap Di Satu 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat.” 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan perawat 

dengan penerapan pengkajian risiko jatuh pada pasien rawat inap di satu Rumah 

Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan perawat tentang pengkajian risiko 

jatuh pada pasien rawat inap di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian 

Barat. 

2. Mengobservasi penerapan perawat dalam pelaksanaan pengkajian risiko 

jatuh pada pasien rawat inap di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian 

Barat. 

3. Mengidentifikasi hubungan antara pengetahuan dengan penerapan 

pengkajian risiko jatuh pada pasien rawat inap di satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat. 

1.4. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

pertanyaan penelitiannnya adalah bagaimana hubungan tingkat  pengetahuan yang 

dimiliki perawat dengan penerapan pengkajian risiko jatuh pada pasien rawat inap 

di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. 
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1.5. Hipotesis Penelitian 

Ho : Tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan perawat 

dengan penerapan pengkajian risiko jatuh. 

Ha : Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan perawat dengan 

penerapan pengkajian risiko jatuh. 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca 

bahwa apakah ada hubungan tingkat pengetahuan perawat dengan penerapan 

pengkajian risiko jatuh pada pasien rawat inap di satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Manfaat bagi Faculty of Nursing (FON) 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar pustaka bagi 

FON Universitas Pelita Harapan tentang hubungan tingkat pengetahuan 

perawat dengan penerapan pengkajian risiko jatuh di ruang rawat inap di 

satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat.. 

1.6.2.2 Manfaat bagi Satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Bagian 

Barat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

mengevaluasi pemahaman perawat tentang pengkajian risiko jatuh 

sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat pagi semua pasien. 



 
 

9 
 

 

1.6.2.3 Manfaat bagi pasien 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan 

keselamatan pasien khususnya mencegah kejadian jatuh di rumah sakit 

dengan berbagai macam penyakit yang dialaminya.  

1.6.2.4 Manfaat bagi penelitian selanjutnya 

Sebagai acuan bagi peneliti berikutnya yang melakukan 

penelitian khususnya mengenai mengetahui hubungan tingkat  

pengetahuan dengan penerapan pengkajian risiko jatuh pada pasien rawat 

inap di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat dan dapat 

menambah variabel serta metode penelitian lain.   




