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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang  

Patient safety ( keselamatan pasien) adalah tindakan yang diberikan 

oleh seluruh staf rumah sakit untuk mengurangi resiko terjadinya hal yang 

tidak diinginkan oleh pasien ataupun keluarganya  seperti terjatuh, kesalahan 

dalam pemberian obat  (Perry & Potter 2006).Program  Patient safety 

memiliki enam tujuan yang harus di capai, identifikasi pasien dengan benar,  

komunikasi yang efektif, pengamanan obat-obat dosis tinggi (high alert 

medication), aman tindakan operasi, mengurangi resiko infeksi, dan 

mengurangi resiko jatuh.( Joint Commision International, 2017 ).  

Salah satu program patien safety yaitu resiko jatuh adalah keadaan 

dimana seorang sedang berada dalam keadaan yang beresiko untuk 

mengalami jatuh atau beresiko untuk mengalami sebuah kejadian yang tidak 

diinginkan (Perry &Potter,2006:1162). Peristiwa jatuh paling sering terjadi 

saat pindah dari tempat tidur ke kursi, dari kursi ke tempat tidur, dan saat ke 

kamar mandi. Peristiwa jatuh biasanya terjadi ketika hendak masuk dan 

keluar kamar mandi, tersandung pintu,terpeleset karena basah (Perry & 

Potter,2006 :1162). 

World Health Organization ( WHO ) Pada tahun 2004 mengumpulkan 

angka-angka penelitian rumah sakit di berbagai negara: Amerika, Inggris, 
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Denmark, dan Australia, ditemukan kejadian tidak diharapkan (KTD) 

dengan rentang 3,2-16,6%. Nadzam (2009) melaporkan survei yang 

dilakukan oleh Morse pada tahun 2008 tentang kejadian jatuh di Amerika 

Serikat, hasil survei menujukan 2,3-7/1000 pasien jatuh dari tempat tidur 

setiap hari. Di Indonesia sendiri kejadian tentang KTD apalagi nyaris cedera 

masih langka, namun dilain pihak terjadi peningkatan tuduhan malpraktik 

yang belum tentu sesuai dengan pembuktian akhir (Depkes, 2008).  

Kejadian di pulau Jawa dengan jumlah penduduk sebanyak 112 juta 

penduduk yang mengalami kejadian merugikan sebanyak 4.544.711 orang 

yang dapat dicegah sebanyak 2.847.288 orang, cacat permanen sebanyak 

337.000 orang, kematian sebanyak 121.000 orang dengan beban ekonomi 

sebesar 495 Miliar. Prevalensi kejadian medis yang merugikan pasien  di 

Jawa Tengah dan DIY menurut sebuah hasil penelitian adalah sebesar 1,8%-

88,9% (Sunaryo, 2009). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hennessy, 

et al (2006) yang menyebutkan SULUT termasuk dalam bidang pelayanan 

kesehatan masih belum maksimal dimana masih minimnya petugas medis 

dan sarana prasarana. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kejadian yang 

tidak diharapkan dalam pelayanan di Rumah Sakit sehingga merugikan 

pasien sebesar 47,5%-60,88%. Laporan insiden keselamatan pasien yang 

diterima oleh KKP-RS dari Rumah Sakit di Indonesia keseluruhan 

berjumlah 351, yakni pada bulan September 2006 sampai dengan Desember 
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2007 jumlah laporan 114 dan pada periode Januari sampai dengan April 

2010   

Faktor resiko jatuh dibagi dalam dua golongan besar, yaitu faktor 

intrinstik dan faktor ekstrinsik (Stanley,2006). Faktor ekstrinsik adalah 

variabel-variabel seperti tersandung batu dan lantai yang licin sehingga dapat 

menyebabkan seseorang terjatuh pada waktu tertentu. Faktor intristik 

biasanya disebabkan oleh gangguan muskoloskeletal, misalnya gangguan 

gaya berjalan, kelemahan ekstremitas bawah, kekakuan sendi, terjadinya 

sinkope atau kehilangan kesadaran secara tiba-tiba yang disebabkan oleh 

berkurangnya aliran darah ke otak dengan gejala lemah, penglihatan gelap, 

keringat dingin, pucat dan pusing (Lumbantobing,2004).  

Kongres Xll PERSI di Jakarta pada tanggal 8 November 2012 

melaporkan bahwa kejadian pasien jatuh di Indonesia pada bulan Januari–

September 2012 sebesar 14%. Hal ini membuat presentasi pasien jatuh 

termasuk kedalam lima besar insiden medis selain medication error 

(Komariah,2012). Serta Penelitian yang dilakukan oleh (Elizabeth,2013) 

menunjukan sejauh ini masih banyak perawat di Indonesia yang belum 

optimal melakukan tindakan pencegahan resiko jatuh seperti menyusun 

jadwal untuk pasien ke kamar mandi terkhusus pasien dengan stroke iskemik 

(Nathan,2013) 

Berdasarkan data yang telah di kumpulkan dari bulan Januari-Juni 

tahun 2016 menunjukan bahwa angka jatuh yang sudah terjadi di Rumah 
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Sakit Umum Siloam mencapai 13 kejadian ( data paviliun RSUS,2016) . 

Kejadian jatuh ini rata-rata terjadi pada rentang usia 50 tahun  ke atas dan 

ada satu pasien berusia 8 bulan, dan rata-rata insiden ini terjadi karena 

kurangnya penjelasan dari perawat dan kurangnya pengetahuan pasien akan 

pentingnya menjaga keselamatan pasien itu sendiri. Oleh karena itu perawat 

atau mahasiswa keperawatan memiliki peran penting dalam melaksanakan 

tindakan pencegahan resiko jatuh dan mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi resiko jatuh.  

Pencegahan jatuh pada pasien dapat dilakukan dengan cara 

pengunaan gelang nama pasien, penggunaan gelang resiko jatuh, pengkajian 

resiko jatuh, penggunaan lambang resiko jatuh pada kamar pasien,  

penggunaan lambang segitiga merah untuk memberi tanda bahwa pasien 

memiliki resiko jatuh, menaikan pagar pelindung tempat tidur dan 

merendahkan tempat tidur pasien (Komariah,2012). Beberapa upaya 

mengurangi resiko pasiencedera karena jatuh, perlu diperhatikan beberapa 

hal seperti usia, riwayat jatuh,aktivitas, defisit (penglihatan, pendengaran), 

kognitif, pola BAB dan BAK, mobilitas/motori. Selain itu juga harus 

memperhatikan usia karena resiko jatuh orang yang lanjut usia misal 65 

tahun akan lebih tinggi dibanding pada usia dewasa, biasanya semakin 

bertambah tua usia seseorang tingkat penglihatannya akan menurun, 

penurunan ini pun harus diperhatikan karna penurunan penglihatan jelas 
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dapat mengganggu orang tersebut beraktivitas dan dapat menyebabkan suatu 

cedera.Hal tersebut dapat membantu perawat dalam pencegahan resiko jatuh 

pasien sehingga pasien dapat terhindar dari apapun yang mereka tidak 

harapkan.  

 

1.2. Rumusan masalah  

Berdasarkan data yang didapat dari paviliun rumah sakit umum lippo 

karawaci yang didapat sebanyak 13 kejadian jatuh, dari data tersebut peneliti 

tertarik untuk melihat gambaran pasien dengan resiko jatuh di Paviliun 

Rumah Sakit Umum Siloam Lippo Karawaci. 

1.3. Tujuan penelitian  

Mengidentifikasi gambaran pasien dengan resiko jatuh di lantai 

enam, lantai Enam Paviliun Rumah Sakit Umum Siloam Lippo 

Karawaci. 

1.4. Pertanyaan penelitian  

Bagaimana gambaran pasein dengan resiko jatuh dilantai Enam 

Paviliun Rumah Sakit Umum Siloam Lippo karawaci. 

1.5. Manfaat penelitian  

1.5.1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan 

dan gambaran bagi seluruh mahasiswa keperawatan tentang pentingnya 
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pencegahan resiko jatuh di Rumah Sakit sehingga bisa menjadi landasan 

untuk kebaikan bersama.  

1.5.2. Manfaat praktis  

Sebagai masukan yang membangun bagi institusi pendidikan, 

pengembangan dalam bidang keperawatan dan mahasiswa keperawatan 

untuk meningkatkan sebuah pencapaian yang terbaik bagi pasien dan rumah 

sakit. serta memberikan gambaran pada Paviliun Rumah Sakit Umum 

Siloam Lippo Karawaci. 

 




