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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pertanyaan penelitian dan manfaat penelitian. 

1.1. Latar Belakang 

  Dalam proses melakukan perawatan di rumah sakit tidak menutup 

kemungkinan untuk pasien dapat mengalami kejadian-kejadian yang tidak 

diduga/tidak diharapkan salah satunya adalah kejadian pasien jatuh. 

Menurut data ulasan dari The Joint Commission International (2018), 

salah satu kejadian sentinel yang terjadi di rumah sakit adalah pasien 

jatuh. Tahun 2014 sebanyak 93 kejadian pasien jatuh, tahun 2015 

sebanyak 95 kejadian pasien jatuh, tahun 2016 sebanyak 102 kejadian 

pasien jatuh dan pada tahun 2017 sebanyak 114 kejadian pasien jatuh. 

Sedangkan menurut penelitian Ganz et al., (2013) dilaporkan data 

sebanyak 700.000 sampai 1.000.000 orang mengalami kejadian jatuh 

setiap tahun dirumah sakit Amerika Serikat. 

 Di Indonesia menurut (Nadzam, 2009) melaporkan 2,2-7% kejadian 

pasien jatuh atau 1000 tempat tidur per hari di ruang perawatan pertahun, 

29-28% pasien mengalami cedera, dan 7,5 % dengan luka-luka yang 

serius. Sedangkan berdasarkan laporan dari Kongres XII PERSI, (2012) 

menunjukan bahwa kejadian pasien jatuh menduduki peringkat kedua 
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setelah Medication Eror dengan jumlah kejadian jatuh sebanyak 34 

kejadian pasien jatuh.  

 Angka kepatuhan perawat dalam melaksanakan standar prosedur 

operasional pasien risiko jatuh di Indonesia dilihat dari penelitian yang 

dilakukan oleh Oktaviani, (2015) menemukan bahwa tingkat kepatuhan 

perawat di rumah sakit Panti Waluyo Surakarta mayoritas mempunyai 

kepatuhan cukup patuh sebanyak 36 orang (55,4%), sedangkan paling 

sedikit perawat mempunyai kepatuhan kurang patuh yaitu sebanyak 7 

orang (10,8%). Penelitian lain yang dilakukan oleh Setyarini, (2013) 

menemukan bahwa kepatuhan perawat dalam melaksanakan pencegahan 

pasien jatuh di Gedung Yosef 3 Dago dan Surya Kencana Rumah Sakit 

Borromeus adalah 75% patuh melaksanakan dan 25% tidak patuh 

melaksanakan. 

 Data yang didapat dari satu rumah sakit Swasta Indonesia Bagian 

Barat terkhususnya untuk angka kejadian pasien jatuh pada keseluruhan 

ruang rawat inap tahun 2015 sebanyak 25 (0,05%) kejadian pasien jatuh, 

tahun 2016 adalah sebanyak 26 (0,05%) kejadian pasien jatuh dan tahun 

2017 sebanyak 40 (0,05%). Untuk total angka kejadian pada ruang rawat 

inap A tahun 2015 terdapat sebanyak enam kejadian pasien jatuh, tahun 

2016 sebanyak 12 kejadian pasien jatuh dan tahun 2017 sebanyak 16 

kejadian pasien jatuh. Pada ruang rawat inap B  tahun 2015 terdapat 

sebanyak empat kejadian pasien jatuh, tahun 2016 sebanyak empat 

kejadian pasien jatuh dan pada tahun 2017 sebanyak enam kejadian 
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pasien jatuh. Hal ini menunjukan bahwa masih adanya fenomena kejadian 

pasien jatuh dan masih meningkat dari tahun ke tahun walau prsentasenya 

masih 0,05%. 

  Dari rumah sakit Swasta Indonesia Bagian Barat sendiri tidak 

mempunyai data kepatuhan perawat dalam melaksanakan Standar 

Operasional Prosedur pencegahan pasien risiko jatuh. Penilaian yang 

dilakukan oleh rumah sakit kepada perawat hanya melalui dokumentasi 

perawat dalam catatan perkembangan terintegrasi, asesmen awal pasien 

rawat inap, Nursing Rounding dan Nursing Care Plan. 

 Berdasarkan uraian diatas, perawat mempunyai peran yang besar 

dalam pencegahan pasien jatuh di rumah sakit salah satunya dengan cara 

meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan Standar Prosedur 

Operasional pencegahan pasien risiko jatuh dengan begitu angka kejadian 

pasien jatuh di rumah sakit tersebut dapat menurun sampai tidak ada 

kejadian pasien jatuh. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui 

gambaran kepatuhan perawat dalam melakukan Standar Prosedur 

Operasional pencegahan pasien jatuh di satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dapat dilihat bahwa untuk angka kejadian 

pasien jatuh pada keseluruhan ruang rawat inap tahun 2015 sebanyak 25 

(0,05%) kejadian pasien jatuh, tahun 2016 adalah sebanyak 26 (0,05%) 

kejadian pasien jatuh dan tahun 2017 sebanyak 40 (0,05%) kejadian 
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pasien jatuh hal ini menunjukan bahwa adanya peningkatan angka pasien 

jatuh di satu rumah sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. Selain itu dari 

rumah sakit Swasta Indonesia Bagian Barat sendiri tidak mempunyai data 

kepatuhan perawat dalam melaksanakan Standar Prosedur Operasional 

pencegahan pasien risiko jatuh. Penilaian yang dilakukan oleh rumah 

sakit kepada perawat hanya melalui dokumentasi perawat dalam catatan 

perkembangan terintegrasi, asesmen awal pasien rawat inap, Nursing 

Rounding dan Nursing Care Plan. Untuk itu dengan adanya fenomena 

tersebut maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah 

bagaimana gambaran kepatuhan perawat dalam melaksanakan Standar 

Prosedur Operasional pencegahan pasien risiko jatuh di satu rumah sakit 

Swasta Indonesia Bagian Barat. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

gambaran kepatuhan perawat dalam melaksanakan Standar 

Prosedur Operasional pencegahan pasien risiko jatuh di satu rumah 

sakit Swasta Indoneia Bagian Barat 

1.3.2. Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengidentifikasi karakteristik responden (usia, jenis kelamin, 

pendidikan) responden di satu rumah sakit swasta Indonesia 

Bagian Barat. 
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b. Mengidentifikasi kepatuhan perawat dalam melakukan 

pencegahan pasien risiko jatuh sesuai dengan Standar 

Prosedur Operasional di satu rumah sakit Swasta Indonesia 

Bagian Barat. 

 

1.4. Pertanyaan Penelitian 

Bagaimanakah gambaran kepatuhan yang dimiliki perawat dalam 

melaksanakan Standar Prosedur Operasional pencegahan pasien risiko 

jatuh  di satu rumah sakit Swasta Indonesia Bagian Barat?  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritikal 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan wawasan perkembangan ilmu pengetahuan tentang 

kepatuhan perawat dalam melakukan standar pencegahan pasien 

jatuh . 

1.5.2. Manfaat Praktik 

a. Bagi institusi pelayanan rumah sakit 

 Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan 

informasi tentang hubungan kepatuhan perawat dalam 

melakukan Standar Prosedur Operasional pencegahan 

pasien jatuh. Informasi ini dapat digunakan agar rumah 

sakit dapat meningkatkan lagi kepatuhan perawat dalam 
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program penatalaksanaan dan pencegahan pasien risiko 

jatuh. 

b. Bagi Perawat 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada perawat tentang hubungan kepatuhan 

perawat dalam melakukan Standar Prosedur Operasional 

pencegahan pasien jatuh, sehingga diharapkan perawat 

dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan 

Standar Prosedur Operasional yang benar sebagai upaya 

pencegahan pasien jatuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




