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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah 

sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi pengkajian 

risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko 

pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan 

tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya 

risiko. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang 

disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak 

melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan (Panduan Nasional 

Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

2006). UU NO 36/2009 Pasal 53 (3) tentang kesehatan menyatakan bahwa 

pelaksanan pelayanan kesehatan harus mendahulukan nyawa pasien. 

Menurut Joint Commission International (JCI) (2011), keselamatan 

pasien terdiri dari enam sasaran yaitu, mengidentifikasi pasien dengan benar, 

meningkatkan komunikasi efektif, mencegah kesalahan pemberian obat, 

mencegah kesalahan prosedur, tempat dan pasien dalam tindakan 

pembedahan, mencegah risiko infeksi dan mencegah risiko pasien cidera 

akibat jatuh (JCI, 2011). Kejatuhan sering didefinisikan sebagai situasi di 

mana orang dewasa atau yang lebih tua jatuh ke tanah atau ditemukan 
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terbaring di tanah. Jatuh didefinisikan sebagai peristiwa yang mengakibatkan 

seseorang datang untuk beristirahat secara tidak sengaja jatuh di lantai dasar 

atau lantai (World Health Organization [WHO], 2008).   

 Enam persen pasien jatuh di rumah sakit mengakibatkan luka serius 

yang selanjutnya membahayakan status kesehatan atau bahkan mengakibatkan 

kematian, bisa karena jatuh  dan  penyebab sekunder ( Morse, 2009).  Jumlah 

kasus jatuh cukup bermakna sebagai cedera bagi pasien rawat inap. Dalam 

konteks populasi/masyarakat yang dilayani, pelayanan yang disediakan, dan 

fasilitasnya, rumah sakit perlu mengevaluasi risiko pasien jatuh dan 

mengambil tindakan untuk mengurangi risiko cedera bila sampai jatuh. 

Evaluasi bisa termasuk riwayat jatuh, obat dan telah terhadap konsumsi 

alcohol, gaya jalan mengurangi risiko cedera bila sampai jatuh. Evaluasi bisa 

termasuk riwayat jatuh, obat dan telah terhadap konsumsi alkohol, gaya jalan 

dan keseimbangan, serta alat bantu berjalan yang digunakan pasien menurut 

Permenkes RI NO 1691/MENKES/PER/VIII/2011. 

Jatuh mencapai 40% dari semua kematian akibat cedera. Kejadian 

jatuh juga bervariasi antar negara. Sebagai contoh, sebuah penelitian di 

wilayah Asia Tenggara menemukan bahwa di Cina, 6-13%  sementara yang 

lain, ditemukan di Jepang, 20% (14) orang dewasa yang lebih tua jatuh setiap 

tahunnya. Sebuah studi di wilayah Amerika menemukan proporsi orang 

dewasa yang jatuh setiap tahun mulai dari 21,6% di Barbados sampai 34% di 

Cile (World Health Organization [WHO], 2007).   
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Data kejadian pasien jatuh di Indonesia berdasarkan Kongres XII 

PERSI (2012) melaporkan bahwa kejadian pasien jatuh tercatat sebesar 14%, 

hal ini masih jauh dari standar Joint Commision International (JCI) yang 

menyatakan bahwa untuk kejadian jatuh pasien diharapkan tidak terjadi di 

rumah sakit. Berdasarkan hasil survey data awal yang dilakukan oleh peneliti 

di Siloam Hospitals Manado mengenai angka kejadian pasien jatuh dalam 

enam bulan terakhir, dari bulan Januari sampai Juni 2017 di ruang rawat inap 

lantai 5. Kejadian pasien jatuh dari bulan Januari hingga Juni tercatat ada 

sepuluh pasien.  

Untuk memonitor pasien dengan risiko jatuh merupakan bagian dari 

pelayanan keperawatan. Keperawatan merupakan bagian yang utuh dari 

sistem pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit dan 

berkontribusi besar dalam penentuan pelayanan kesehatan. Keperawatan 

adalah suatu bentuk pelayanan profesi sebagai tenaga yang profesional dan 

memiliki tanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai 

dengan kompetensi serta wewenang masing-masing maupun kolaborasi 

dengan anggota kesehatan lainnya. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan bulan Juli, 

observasi integrated note pasien risiko jatuh rawat inap masih ada perawat 

yang belum menuliskan tindakan risiko jatuh pasien. Pendokumentasian 

merupakan bukti legal pelaksanaan pelayanan di rumah sakit. Kualitas 

pelayanan disuatu rumah sakit salah satunya dapat dilihat dari pelaksanaan 
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pendokumentasian asuhan keperawatan (Wang, Hailey & Yu, 2011 dikutip 

dalam  Siswanto, Hariyati & Sukihananto, 2013).  

1.2 Rumusan Masalah 

Data kejadian pasien jatuh di Indonesia berdasarkan Kongres XII 

PERSI (2012) melaporkan bahwa kejadian pasien jatuh tercatat sebesar 14%, 

hal ini masih jauh dari standar JCI yang menyatakan bahwa untuk kejadian 

jatuh pasien diharapkan tidak terjadi di rumah sakit. Berdasarkan hasil survey 

data awal yang dilakukan oleh peneliti di Siloam Hospitals Manado mengenai 

angka kejadian pasien jatuh dalam enam bulan terakhir, dari bulan Januari 

sampai Juni 2017 di ruang rawat inap lantai 5 tercatat ada sepuluh pasien.  

Masalah penelitian yang peneliti rumuskan adalah bagaimana 

gambaran kepatuhan perawat melaksanakan Standar Prosedur Operasional 

(SPO)  pencegahan pasien risiko jatuh di lantai 5 Siloam Hospitals Manado. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui gambaran kepatuhan perawat melaksanakan SPO: 

pencegahan pasien risiko jatuh di ruang rawat inap lantai 5 Siloam Hospitals 

Manado. 

1.4 Pertanyaan  Penelitian  

Bagaimana gambaran kepatuhan perawat melaksanakan SPO: pencegahan 

risiko jatuh? 
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1.5  Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaar bagi perawat dan Siloam Hospitals Manado 

  Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan data 

rumah sakit untuk lebih meningkatkan kepatuhan perawat 

melaksanakan SPO pencegahan pasien risiko jatuh. Dan juga bagi 

perawat Siloam Hospitals Manado, penelitian ini dapat memberikan 

gambaran mengenai kepatuhan perawat melaksanakan SPO 

pencegahan pasien resiko jatuh. 

1.5.2 Manfaat bagi Pendidikan  

  Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi 

dunia Pendidikan keperawatan terkait dengan gambaran kepatuhan 

perawat melaksanakan SPO pencegahan pasien risiko jatuh. 

1.5.3 Manfaat bagi peneliti selanjutnya  

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber untuk 

dijadikan data dalam mengembangkan sebuah penelitian tentang 

gambaran kepatuhan perawat melaksanakan SPO pencegahan pasien 

risiko jatuh. 

 

 

 

 




