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BAB l 

PENDAHULUAN 

  Pada bab ini membahasa tentang latar belakang penulisan, rumusan 

masalah, tujuan penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, 

pertanyaan penelitian, serta manfaat penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang  

  Keselamatan pasien merupakan isu global yang paling penting saat ini 

dimana sekarang banyak dilaporkan tuntutan pasien atas medical error yang 

terjadi pada pasien. Keselamatan pasien 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 resiko dan mencegah 

terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu 

tindakan atau mengambil tindakan yang seharusnya diambil (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], 2011). 

  Keselamatan pasien di rumah sakit meliputi penilaian risiko, identifikasi 

dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan 

analisis pasien, kemampuan belajar dari insiden serta tindak lanjutnya maupun 

implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko (Depkes, 2008). 

Salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah pasien jatuh (Setyarini, 2013). 

  Keamanan adalah prinsip yang paling fundamental dalam pemberian 

pelayanan kesehatan maupun keperawatan, dan sekaligus aspek yang paling 
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kritis dari manajemen kualitas. Keselamatan pasien (patient safety) adalah 

suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman, 

mencegah terjadinya cidera yang disebabkan oleh kesalahan akibat 

melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya 

diambil. Sistem tersebut meliputi pengenalan risiko pasien, pelaporan dan 

analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, tindak lanjut dan analisis 

isiden, kemampuan belajar dari isiden, tidak lanjut dan implementasisolusi 

untuk meminimalkan risiko (Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

[Depkes RI], 2008). 

  Stadar prosedur Operasional (SOP) menurunkan risiko cidera akibat jatuh 

merupakan serangkaian tindakan keperawatan  dalam mempertahankan 

keselamatan pasien yang beresiko jatuh. Adanya standar operasional prosedur 

ini agar dapat mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi 

perawat dalam organisasi, memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung 

jawab dari petugas terkait. Penerapan SOP pada prinsipnya adalah bagian dari 

kinerja dan perilaku individu dalam bekerja sesuai dengan tugasnya dalam 

organisasi, dan biasanya berkaitan dengan kepatuhan (Sarwono, 2004, dalam 

Rozanti, 2012). 

  Jatuh merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak sengaja tergeletak 

di lantai, tanah atau tempat yang lebih rendah, dan tidak termasuk orang yang 

sengaja berpindah posisi ketika tidur (WHO, 2007). 
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  Hasil observasi penulis selama beberapa bulan di dua Ruang rawat inap 

Siloam Hospital Kebon Jeruk (SHKJ) menemukan bahwa pasien sering 

berisiko jatuh, hal ini peneliti menemukan lebih dari setengah perawat belum 

menerapkan kebijakan pencegahan pasien risiko jatuh sesuai prosedur SOP 

dengan menggunakan skala John Hopkins Assement Tool Prevention Fall Risk 

di Siloam Hospitals Kebon Jeruk (SHKJ) terutama diRuang Sinai, Mulai dari 

menerima pasien awal masuk sampai proses pengobatan, perawat jarang 

memperhatikan keadaan pasien. Meskipun pasien membutuhkan bantuan dari 

perawat, perawat hanya menganti shift dan membagi obat lalu meninggalkan 

pasien tanpa observasi lanjutan. Dari hasil observasi peneliti dengan jumlah 15 

perawat diRuang Sinai SHKJ ada terdapat 8 perawat tidak melakukan 

pengkajian risiko jatuh sesuai SOP dalam pelaksanaan pencegahan risiko jatuh 

seperti melakukan pengkajian, memberikan edukasi, memberi penandaan/kode 

pada pasien seperti memberi tanda di whiteboard pada nurse station, 

menginformasikan ke perawat lain pada saat pengantian shift, mengatur tinggi 

rendahnya tempat tidur, memasang label segitiga bewarna kuning di papan 

tempat tidur dan di depan pintu kamar keluar masuk pasien, pemasangan 

gelang identifikasi pasien warna kuning di pasang pada gelang pasien, 

memastikan pagar pengaman tempat tidur selalu dalam keadaan terpasang. Dan 

hal lain yang saya temukan dari hasil percakapan penulis, perawat berpendapat 

bahwa ketika pasien sering menekan bel artinya pasien berespon tidak mandiri 

atau manja. Bukan hanya itu saja, penulis juga menemukan perawat menulis 

hasil pengkajian risiko jatuh tanpa mengkaji pasien dan tanpa mengunakan 
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skala John Hopkins Assement Tool Prevention Fall Risk di SHKJ, dengan 

panduan Rendah, Sedang, Tinggi. 

   Berdasarkan data yang didapat dari team patient safety Siloam Hospitals   

Kebon Jeruk (SHKJ), pasien yang beresiko jatuh tahun 2017 bulan januari 

sampai juni berjumlah sekitar 24 pasien dalam angka risiko jatuh, di setiap 

tempat mulai dari Sinai Kanan 9 pasien, Gilead 6 pasien, Sinai Kiri 3 pasien, 

Karmel 3 pasien, Hermon 1 pasien, Moriah 1 pasien, OT 1 pasien dampak dari 

pasien  jatuh di SHKJ banyak dirugikan contohnya mengeluarkan uang untuk 

pemeriksaan penunjang, hari rawat menjadi panjang, dan bisa saja tidak ada 

kepercayaan pasien terhadap pelayanan Siloam Hospitals Kebon Jeruk (SHKJ, 

2017). 

  Berdasarkan penelitian Ganz, dkk (2013) dilaporkan data sebanyak 

700.000 sampai 1.000.000 orang mengalami kejadian jatuh setiap tahun di 

rumah sakit Amerika Serikat. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 129/menkes/sk/II/2008 tentang standar pelayanan Minimal (SPM) 

rumah sakit bahwa kejadian pasien jatuh yang berakhir dengan 

kecacatan/kematian diharapkan 100% tidak terjadi di rumah sakit. Patuh 

merupakan taat atau tidak taat terhadap perintah, dan merupakan titik awal dari 

perubahan sikap dan perilaku individu (Sarwono, 2004). Perawat yang 

profesional didasari pengetahuan, di dalamnya termasuk patient safety, 

sehingga asuhan keperawatan yang diberikan berkualitas dan bermanfaat 

dalam pencegahan kejadian yang tidak diinginkan (KTD) (Depkes RI, 2008). 
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  Dari penelitian diatas, menari perhatian penelitian untuk melakukan 

penelitian Gambaran kepatuhan perawat dalam melaksanakan SOP 

pencegahan pasien risiko jatuh di ruang rawat inap Sinai Siloam Hospitals 

Kebon Jeruk (SHKJ). 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: Bagaimana kepatuhan perawat dalam melaksanakan SOP pencegahan 

pasien risiko jatuh diRuang Sinai Siloam Hospitals Kebon Jeruk (SHKJ). 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

  Tujuan umum dalam penelitian ini adalah Mengetahui kepatuhan perawat 

dalam melaksanakan standar prosedur operasional pencegahan pasien risiko 

jatuh diRuang Sinai yang dapat berakibat fatal bagi keamanan pasien di 

Siloam Hospitals Kebun Jeruk tahun 2017. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mendeskripsikan demongrafi responden 

2. Gambaran kepatuhan dalam melaksanakan SOP resiko jatuh diRuang 

Sinai Siloam Hospitals Kebon Jeruk (SHKJ) tahun 2017. 
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1.4 Pertanyaan penelitian 

  Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pertanyaan 

penelitian ini adalah bagaimana gambaran kepatuhan perawat dalam 

melaksanakan Standar Operasional Prosedur pencegahan pasien risiko jatuh di 

ruang Sinai? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1) Bagi Institusi Pendidikan 

 Sebagai bahan bacaan dan menjadi sumber pustaka untuk penelitian 

selanjutnya. 

2) Bagi Peneliti 

Peneltian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman 

peneliti dalam mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa 

dan menginformasikan data-data serta menambah pengetahuan dalam 

melakukan penelitian. 

3)   Bagi Perawat 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

pengembang sistem keperawatan pencegahan risiko jatuh yang lebih baik 

dan berkualitas bagi keselamatan pasien di Siloam Hospitals Kebon Jeruk 

(SHKJ). 

  




