
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini menyajikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, identifikasi kerangka konseptual/ teoritis, pertanyaan 

penelitian, variabel penelitian, dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan kesehatan menurut Notoatmojo (2007), sebuah sub sistem 

pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif dan 

promotif dengan sasaran masyarakat. Pelayanan kesehatan mengutamakan 

keselamatan pasien. Perawat adalah salah satu tenaga medis yang memiliki 

peran dalam memberi asuhan keperawatan pasien secara holistik, termasuk 

keamanan pasien saat dirawat di rumah sakit  (Nursing Patient Centered Care, 

2012).  

Guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, rumah sakit Siloam 

Groups sebagai salah satu unit yang menyediakan pelayanan kesehatan di 

Indonesia, menggunakan standar Joint Commission International (JCI). Di 

dalam buku Joint Commission International Accreditation Standards for 

Hospital Edisi 5 (2014) mengatakan bahwa Joint Commission International 

(JCI) merupakan organisasi layanan kesehatan yang bergerak dalam bidang yang 

mengembangkan instrumen dan sumber daya yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan keamanan pasien, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 

dan akreditasi rumah sakit. Joint Commission International (JCI) mempunyai 
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enam indikator International Patient Safety Goals(IPSG). Salah satunya yaitu 

Reduce the Risk of Patient Harm Resulting from Falls  yang merupakan upaya 

penanggulangan insiden pasien jatuh di rumah sakit.  

Pada saat pasien di rawat kondisi pasien sarat akan risiko, salah satunya 

risiko jatuh (Setyarini & Herlina, 2013). Perawat sangat besar perannya dalam 

penatalaksanaan risiko jatuh pada pasien. Hal tersebut didasarkan atas jumlah 

tenaga perawat sebagai porsi tersebar di dalam pelayanan rumah sakit (Cahyono, 

2015). Kejadian pasien jatuh merupakan kejadian sering terjadi pada pasien anak 

yang merupakan populasi yang rentan di rumah sakit, karena banyak terpapar 

dengan pemeriksaan diagnostik, pengobatan dan lingkungan rumah sakit yang 

baru dan asing bagi mereka. Ditambah dengan status mental anak dan 

ketergantungan pemenuhan kebutuhan pada masa anak-anak (National Center 

for Patient Safety, 2008).  

Pasien anak jatuh di rumah sakit terjadi 25% sampai 84% dari semua 

insiden yang terlaporkan ke badan kesehatan dan penyebab cidera tersebar kedua 

di dunia (Departement of Defense Patient Safety Center, 2008). Menurut 

Razmus dan Davis (2017) bahwa tingkat kejadian jatuh pada anak-anak di 

Amerika Serikat berkisar antara 2,5% sampai 3,0% per 1000 pasien. Sedangkan 

di Indonesia laporan insiden keselamatan pasien yang diterima oleh Komite 

Keselamatan Pasien- Rumah Sakit (KKP-RS) dari rumah sakit seluruh Indonesia 

pada bulan Januari sampai dengan April 2010 sejumlah 114 pasien (Kilateng, 

Ake & Makausi, 2015).  
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Di Siloam Hospitals Lippo Cikarang sebagai salah satu unit dari Siloam 

Groups yang menggunakan stadarisasi patient safety dari Joint Commission 

International (JCI). Walaupun sudah diterapkan standarisasi masih ada beberapa 

fenomena yang terjadi sepanjang tahun 2016 masih ditemukan kejadian pasien 

jatuh sebanyak 3 pasien anak, yang seharusnya tidak boleh ada kejadian pasien 

jatuh. Berdasarkan fenomena yang terjadi peneliti hendak mengetahui lebih 

dalam mengenai gambaran penatalaksanaan patient safety risiko jatuh pada 

pasien anak, karena belum pernah diadakan pendataan secara spesifik di tempat 

tersebut. Sedangkan data tersebut diperlukan guna menjamin kualitas pelayanan 

yang prima sesuai dengan standar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perawat adalah suatu tenaga kesehatan yang berperan langsung ke pasien 

selama dirawat dirumah sakit. Kejadian pasien cidera karena jatuh merupakan 

salah satu bagian dari patient safety di Siloam Hospitals Lippo Cikarang. Angka 

kejadian yang diharapkan di rumah sakit tidak ada pasien yang cidera karena 

jatuh. Namun masih ada data yang menunjukan adanya kejadian pasien anak 

jatuh. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian penatalaksaan risiko jatuh 

pada pasien anak di unit rawat inap Siloam Hospitals Lippo Cikarang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

 Tujuan umum penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 

penatalakanaan risiko jatuh pada pasien anak di Siloam Hospitals Lippo 

Cikarang.  
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Mendeskripsikan data demografi perawat di unit rawat inap Orchid dan 

Chrysantenum. 

b. Mendeskripsikan penatalaksanaan risiko jatuh pada pasien anak-anak di 

unit rawat inap Orchid dan Chrysantenum. 

1.4 Identifikasi kerangka Konseptual/ Teoritis 

Tabel 1.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Konseptual 

Definisi 

Operasional 

Alat 

ukur 

Hasil ukur Skala 

ukur 

Penatala

ksanaan 

risiko jatuh 

Tahapan yang 

dibakukan untuk 

pasien dengan 

risiko jatuh (Perry 

dan Potter, 2005). 

Standar 

operasional 

prosedur 

Siloam 

Hospitals 

Lippo 

Cikarang 

mengenai 

penatalaksan

aan risiko 

jatuh. 

Lembar 

observas

i 

1.Melakukan 

2.Tidak 

melakukan 

Nomin

al 

 

1.5 Pertanyaan dan variabel penelitian 

1.5.1 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran 

penatalaksaan risiko jatuh pada pasien anak di unit rawat inap Orchid dan 

Chrysantenum? 

1.5.2 Variabel 

Variabel dalam penelitan ini adalah penatalaksanaan risiko jatuh. 

 

 



 

5 
 

1.6 Manfaat penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terbagi menjadi manfaat 

teoritis dan praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini adalah sebagai bahan acuan 

dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang peran perawat dalam 

menerapkan penatalaksaan patient safety risiko jatuh di unit rawat inap.  

Manfaat praktis dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Bagi Divisi Keperawatan Siloam Hospitals Lippo Cikarang sebagai dasar 

dalam program evaluasi rumah sakit dalam hal peningkatkan pelayanan 

terutama berkaitan dengan patient safety terutama dalam hal risiko jatuh 

pada pasien di unit rawat inap.  

b. Bagi mahasiswa keperawatan sebagai tambahan informasi mengenai 

keselamatan pasien anak terhadap risiko jatuh. 

c. Bagi peneliti selanjutnya sebagai data dasar dalam melakukan penelitian 

khususnya mengenai penatalaksanaan risiko jatuh pada pasien anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




