
 
 

1 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 

 Pelayanan kesehatan yang aman merupakan hal yang penting untuk 

kesejahteraan maupun ketahanan hidup pasien. Dalam melakukan pelayanan yang 

aman, perawat bertanggung jawab untuk mengetahui adanya bahaya yang dapat 

mengancam keselamatan pasien karena perawat yang merawat pasien dari mulai 

pasien datang hingga pasien pulang. Salah satu aspek yang diterapkan dalam 

menjaga keselamatan pasien adalah mencegah terjadinya risiko jatuh pada pasien 

dalam masa perawatan di rumah sakit (Potter & Perry, 2010). 

 Dalam akreditasi Joint Commission International (JCI) 2011, terdapat enam 

sasaran tujuan keselamatan pasien, salah satunya yaitu Reduce the Risk of Patient 

Harm Resulting from Fall. Berdasarkan standar JCI, diharapkan tidak ada 

kejadian jatuh yang terjadi pada pasien di rumah sakit. Jika ada kejadian jatuh di 

rumah sakit maka mutu pelayanannya akan berkurang, untuk itu perlu dilakukan 

evaluasi risiko pasien jatuh oleh rumah sakit berdasarkan kebijakan atau prosedur 

yang tepat (Sanjoto, 2013). 

 Jatuh didefinisikan sebagai peristiwa yang mengakibatkan seseorang terbaring 

atau duduk secara tidak disengaja dilantai dasar. Cedera yang berhubungan 

dengan jatuh dapat mengakibatkan kejadian fatal ataupun tidak fatal walaupun 

sebagian yang terjadi tidak fatal. Secara global, jatuh merupakan masalah 
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kesehatan utama yang menjadi angka kematian kedua akibat cedera tidak sengaja 

dengan perkiraan 424.000 kasus setiap tahun di rumah sakit. Lebih dari 80% 

terjadi pada negara dengan penghasilan rendah dan menengah wilayah Pasifik 

Barat dan Asia Tenggara terhitung lebih dari dua pertiga dari kematian tersebut. 

Didunia, tingkat kematian terjadi diatas usia 60 tahun (WHO, 2016). 

 Menurut Ganz et al (2013), menyebutkan bahwa di Inggris dan Wales, sekitar 

152.000 kasus jatuh dilaporkan di rumah sakit setiap tahun, dengan lebih dari 

26.000 kasus dilaporkan dari rumah sakit jiwa dan 28.000 kasus dari rumah sakit 

umum. Jatuh adalah kejadian paling sering dilaporkan pada unit rawat inap orang 

dewasa. Tingkat jatuh berkisar antara 1,7 sampai 25 per 1000 pasien per hari 

tergantung pada unit, dengan pasien psikiatri geriatric yang memiliki risiko 

tinggi. Salah satu penelitian menggunakan data dari the National Database of 

Nursing Quality Indicators ditemukan bahwa tingkat jatuh bervariasi secara 

substansi diseluruh unit: ICU (1.30 jatuh/1000 pasien/hari), Surgical (2.79 

jatuh/1000 pasien/hari), Medical-Surgical (3.92 jatuh/1000 pasien/hari), Medical 

(4.54 jatuh/1000 pasien/hari), Rehabilitation (7.15 jatuh/1000 pasien/hari). 

 Sistem Pelaporan pasien (National Reporting and Learning System) bulan 

September 2005 sampai Agustus 2006 di USA, menunjukkan berbagai kejadian 

jatuh di ruang rawat inap yang mengakibatkan fraktur hingga kematian sebanyak 

530 kasus setiap tahun dan 32 % pasien jatuh umumnya usia 65 tahun ke atas. 

Morse melaporkan 2,2-7 kejadian pasien jatuh/1000 tempat tidur perhari di ruang 

perawatan pertahun (Agency for Health Care Research and Quality, 2008). 
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 Menurut Nadzam (2009) di Indonesia terdapat 2,2-7% kejadian pasien 

jatuh/1000 tempat tidur/hari diruang perawatan pertahun, dimana ditemukan 29-

48% mengalami cidera, dan 7,5% dengan luka-luka yang serius. Berdasarkan 

keputusan MENKES RI No. 129/menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) rumah sakit bahwa kejadian pasien jatuh yang berakhir dengan 

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

laporan dari kongres X II PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia), tahun 

2012 menunjukkan bahwa kejadian jatuh menduduki peringkat kedua setelah 

medication error. Dari laporan tersebut didapatkan data kejadian jatuh sebanyak 

34 kejadian (Komariah, 2012). 

 Para peneliti telah menghubungkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan 

jatuh, yaitu kelemahan otot, masalah dalam keseimbangan dan cara berjalan, 

tekanan darah, refleks yang melambat, masalah kaki yang menyebabkan kaki 

terasa sakit atau penggunaan alas kaki yang tidak aman, masalah dengan syaraf, 

tidak dapat melihat dengan jelas seperti adanya katarak, beberapa obat yang 

memiliki efek samping pusing atau kebingungan. (NIHSeniorHealth, 2013). 

Peran perawat adalah tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain untuk 

berproses dalam sistem sebagai pemberi asuhan keperawatan, advokat, 

komunikator, peneliti dan edukator (Potter and Perry, 2010). Peran perawat 

adalah memberikan rasa aman bagi pasien, salah satu aspeknya adalah mencegah 

terjadinya risiko jatuh, maka peran perawat dalam tatalaksana pencegahan pasien 

jatuh sangat menentukan dengan memberikan edukasi baik bagi pasien maupun 
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keluarga. Perawat sebagai edukator menurut Potter and Perry, 2010 yaitu 

menjelaskan konsep dan fakta kesehatan, mendemonstrasikan prosedur seperti 

aktivitas perawatan diri, memperbaiki tingkah laku belajar dan mengevaluasi 

kemajuan klien dalam belajar. Edukasi yang dapat diberikan untuk mencegah 

terjadinya risiko jatuh adalah perawat melakukan pengkajian awal menggunakan 

MFS (Morse Fall Scale) dengan memperhatikan (usia, riwayat jatuh, aktivitas, 

defisit (penglihatan, pendengaran), mengedukasi penggunaan bel dan 

menganjurkan pasien untuk memencet bel jika memerlukan bantuan, edukasi 

pasien dan keluarga mengenai pemasangan gelang kuning, tanda risiko jatuh 

(label segitiga kuning/merah) dipapan tempat tidur, pengaturan tinggi rendahnya 

tempat tidur, dan memastikan pagar pengaman tempat tidur dalam keadaan 

terpasang (Sariputra, 2015). 

Data dari Siloam Hospitals Kebon Jeruk, angka kejadian pasien jatuh bulan 

Januari-Mei 2017 didapatkan 22 kejadian pasien jatuh diseluruh ruang rawat inap. 

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di tiga ruang rawat inap Siloam 

Hospitals Kebon Jeruk, didapatkan data bahwa 9 dari 15 perawat tidak melakukan 

edukasi mengenai pencegahan risiko jatuh kepada pasien. Berdasarkan banyaknya 

angka kejadian jatuh di ruang rawat inap Siloam Hospitals Kebon Jeruk, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti peran perawat sebagai edukator dalam mencegah 

terjadinya risiko jatuh. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Keselamatan pasien adalah salah satu aspek yang berperan dalam 

meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, dimana ini merupakan aspek yang 

menjadi sasaran standarisasi JCI. Siloam Hospitals Kebon Jeruk sudah 

terstandarisasi oleh JCI dan telah menjalankan program keselamatan pasien salah 

satunya dalam hal pencegahan pasien jatuh. Target angka kejadian jatuh di SHKJ 

adalah 100% dimana diharapkan tidak ada pasien jatuh selama perawatan. Namun 

berdasarkan data SHKJ, total angka kejadian pasien jatuh bulan Januari-Mei 2017 

didapatkan 22 kejadian pasien jatuh diseluruh departemen unit dan hasil observasi 

yang peneliti lakukan di tiga ruang rawat inap Siloam Hospitals Kebon Jeruk, 

didapatkan 9 dari 15 perawat tidak melakukan edukasi mengenai pencegahan 

risiko jatuh,  sehingga perlunya edukasi perawat dalam tatalaksana pencegahan 

pasien jatuh sangat menentukan keberhasilan program keselamatan pasien. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran peran perawat sebagai edukator dalam 

melakukan pencegahan risiko jatuh di Ruang Rawat Inap Siloam Hospitals 

Kebon Jeruk. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

 

  Bagaimana peran perawat sebagai edukator dalam menerapkan pencegahan 

risiko jatuh di ruang Rawat Inap Siloam Hospitals Kebon Jeruk? 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan 

dalam keperawatan tentang pencegahan pasien jatuh. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 a) Bagi Mahasiswa Keperawatan 

 Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa 

serta informasi dalam mengetahui peran perawat sebagai edukator dalam 

mencegah risiko jatuh. 

b) Bagi Rumah Sakit 

  Hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi 

pencegahan risiko pasien jatuh untuk meningkatan mutu pelayanan dalam 

rumah sakit. 

c) Bagi Perawat 

  Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi perawat untuk dapat 

menerapkan salah satu peran sebagai edukator dalam pencegahan resiko 

jatuh, dalam memberikan edukasi baik kepada pasien maupun keluarga 

untuk menghindari terjadinya pasien jatuh. 

 d) Bagi peneliti 

  Hasil penelitian dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya 

dengan variabel yang berbeda. 

 




