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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jatuh merupakan penyebab utama pasien cedera di rumah sakit di Amerika 

Serikat (Stanford Health Care, 2012). Jatuh juga menjadi penyebab utama 

cedera non-fatal pada anak dengan usia 0 sampai dengan 19 tahun (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2016). Cedera yang disebabkan oleh jatuh 

secara langsung berhubungan dengan tahap perkembangan anak. Meskipun 

90% insiden yang terjadi adalah cedera kepala ringan, namun ribuan anak 

meninggal dunia dan lebih banyak lagi mengalami cacat permanen setiap 

tahunnya akibat jatuh (Harvard Health Publications, 2013). 

Diperkirakan 424.000 kejadian jatuh yang fatal terjadi setiap tahun. Angka 

kejadian ini membuat jatuh menjadi penyebab utama kedua kematian karena 

cedera yang tidak disengaja (WHO, 2017). Dalam Kongres PERSI XXI, 

dikemukakan bahwa persentase kejadian pasien jatuh di rumah sakit di 

Indonesia pada bulan Januari sampai dengan September 2012 adalah sebesar 

14%. Persentase kejadian pasien jatuh tersebut menempati urutan ke lima 

dalam urutan insiden keselamatan pasien di Indonesia (Komariah, 2012).  

Seluruh pasien anak-anak dianggap berisiko jatuh tanpa terkecuali, 

sehinga pencegahan harus dilakukan untuk memastikan risiko cedera akibat 

jatuh di rumah sakit diminimalkan (Moon, 2013). Keselamatan merupakan hak 

pasien. Pasien berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama 



2 
 

masa perawatan di rumah sakit. UU No. 36/2009 Pasal 53 (3) tentang kesehatan 

masyarakat menyatakan bahwa pelaksanan pelayanan kesehatan harus 

mendahulukan nyawa pasien. Keselamatan pasien adalah prioritas utama 

penyedia layanan kesehatan di seluruh dunia (Kemenkes RI, 2009). Sebagai 

bagian dari rumah sakit, perawat dengan berbelas kasih memberi perawatan 

dan juga turut memprioritaskan keselamatan pasien. Perilaku perawat yang 

meremehkan keselamatan pasien turut berkontribusi dalam insiden yang terkait 

dengan keselamatan pasien di rumah sakit (Reid, 2012). Tanggung jawab 

perawat dalam menjamin keselamatan pasien dalam aspek sempit misalnya 

mencegah pasien jatuh di rumah sakit (Hughes, 2008).  

Sebagai rumah sakit yang bertaraf internasional dan memiliki visi untuk 

menjadi pilihan terpercaya dalam memberi pelayanan kesehatan, Rumah Sakit 

Siloam Sriwijaya Palembang mengacu kepada lembaga akreditasi rumah sakit 

internasional, yaitu Joint Commission International (JCI) dalam menerapkan 

IPSG (International Patient Safety Goals). IPSG digunakan sebagai panduan 

asuhan keperawatan di rumah sakit yang bertujuan mencegah terjadinya 

insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Ada enam poin penting dalam 

IPSG. Poin ke enam dalam IPSG berkaitan dengan risiko pasien jatuh, yaitu 

“Menguragi Risiko Cedera Pasien Akibat Jatuh/ Reducing The Risk of Patient 

Harm Resulting from Falls”.  

Informasi mengenai IPSG, tidak terkecuali tentang mengurangi risiko 

cedera akibat pasien jatuh disediakan dalam bentuk tertulis di sebuah program 

komputer (Q-Pulse) di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Tidak ada 
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aturan mengenai waktu dan tempat untuk mengakses program tersebut, 

sehingga perawat dapat membaca informasi tersebut kapanpun dan dimanapun. 

Sedangkan penyampaian informasi secara lisan diberikan oleh kepala ruang 

perawatan kepada semua perawat dalam beberapa bulan sekali. 

Peneliti telah melakukan wawancara kepada lima orang perawat di Ruang 

Chrysant Siloam Sriwijaya Palembang sebagai data awal sebagai pendukung 

dasar pemikiran penelitian ini. Peneliti meminta perawat menyebutkan 

intervensi risiko jatuh pasien anak yang mereka ketahui. Kelima perawat 

mampu menyebutkan lima dari tiga belas intervensi risiko jatuh pasien anak. 

Namun, kelima perawat tidak bisa membedakan apakah intervensi tersebut 

merupakan intervensi risiko jatuh rendah atau tinggi.  

Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang melakukan audit di setiap bulan 

untuk memantau tercapainya target pelaksanaan IPSG. Target yag ditetapkan 

rumah sakit untuk IPSG enam ialah 0% (tidak ada) kejadian jatuh dan 100% 

(sepenuhnya) dilakukan penerapan intervensi risiko jatuh. Audit IPSG enam 

dilakukan dengan cara mengobservasi dokumentasi perawat di rekam medis 

pasien. Ada dua hal yang menjadi objek observasi dalam melakukan audit, 

yaitu pengkajian dan penerapan intervensi risiko jatuh. 

Hasil audit penerapan intervensi risiko jatuh di Rumah Sakit Siloam 

Sriwijaya Palembang pada tahun 2017 mengalami penurunan. Persentase 

untuk hasil audit adalah  97,3% pada bulan Januari, 97% pada bulan Februari, 

96% pada bulan Maret, 91% pada bulan April, 87% pada bulan Mei, dan 85% 
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pada bulan Juni. Hasil audit ini menunjukkan bahwa penerapan intervensi 

risiko jatuh di Siloam Sriwijaya Palembang belum dilakukan 100%. 

Target untuk kejadian jatuh adalah 0%, atau dengan kata lain tidak ada 

pasien jatuh. Tetapi kejadian pasien jatuh, terutama pasien anak, masih tetap 

terjadi di rumah sakit. Persentase kejadian jatuh di ruang rawat inap anak, yaitu 

Ruang Chrysant Siloam Sriwijaya Palembang pada tahun 2016 adalah sebesar 

0,96%. Angka ini menunjukkan bahwa target rumah sakit untuk tidak adanya 

kejadian pasien jatuh masih belum tercapai. 

Informasi mengenai pencegahan pasien cidera akibat jatuh sudah 

disediakan baik secara lisan maupun tertulis, sehingga perawat dianggap sudah 

memiliki pengetahuan mengenai intervensi risiko jatuh. Namun penerapan 

intervensi risiko jatuh di rumah sakit mengalami penurunan dan masih ada 

kejadian pasien anak jatuh. Hal ini melatarbelakangi peneliti untuk meneliti 

gambaran pengetahuan perawat tentang intervensi risiko jatuh pasien anak di 

ruang rawat inap, yaitu Ruang Chrysant Siloam Sriwijaya Palembang.  

1.2 Pernyataan Masalah 

Rumah Sakit Siloam Sriwijaya menyediakan informasi mengenai 

pencegahan pasien cidera akibat jatuh, baik secara lisan maupun tulisan. 

Perawat yang sudah menerima informasi tersebut dianggap sudah memiliki 

pengetahuan mengenai intervensi risiko jatuh. Namun dari data awal melalui 

wawancara peneliti terhadap perawat menunjukkan bahwa perawat tidak bisa 

membedakan intervensi risiko jatuh pada pasien dengan risiko jatuh rendah dan 

tinggi. Penerapan intervensi risiko jatuh oleh perawat di rumah sakit juga masih 
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belum sepenuhnya dilakukan. Selain itu, kejadian jatuh di rumah sakit juga 

masih terjadi pada pasien anak. Permasalahan yang dinyatakan dalam 

penelitian ini yaitu bagaimanakah pengetahuan perawat tentang intervensi 

risiko jatuh pada pasien anak di IPD 6 Siloam Sriwijaya Palembang? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gambaran 

tingkat pengetahuan perawat tentang intervensi risiko jatuh pasien anak 

di Ruang Chrysant Siloam Sriwijaya Palembang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain adalah: 

1) Mengidentifikasi karakteristik responden, yaitu perawat di Ruang 

Chrysant Siloam Sriwijaya Palembang. 

2) Mendeskripsikan gambaran tingkat pengetahuan perawat tentang 

intervensi risiko jatuh pasien anak di Ruang Chrysant Siloam 

Sriwijaya Palembang berdasarkan karakteristik responden, yaitu usia, 

jenis kelamin, dan pendidikan terakhir responden.  

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimanakah gambaran 

tingkat pengetahuan perawat tentang intervensi risiko jatuh pasien anak di 

Ruang Chrysant Siloam Sriwijaya Palembang? 

 

 



6 
 

1.5 Manfaat penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu menambah wawasan 

mengenai gambaran tingkat pengetahauan perawat tentang intervensi 

risiko jatuh yang dapat dilakukan pada pasien anak. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah dapat menjadi 

pertimbangan bagi Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang untuk 

dilakukannya upaya peningkatan pengetahuan perawat bila diketahui 

hasil pengetahuan perawat tentang intervensi risiko jatuh pada pasien 

anak berada dalam kategori kurang. Manfaat penelitian ini bagi peneliti 

selanjutnya yaitu dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian 

yang serupa namun dengan tingkatan pengetahuan yang berbeda. 

 




