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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

KEMENKES (2011) insiden keselamatan pasien adalah setiap 

kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau 

berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien, terdiri dari 

Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Tidak Cedera 

dan Kejadian Potensial Cedera. Menurut Lazar (2012), insiden keselamatan 

pasien menimbulkan dampak buruk dan kerugian berupa kematian, gangguan 

fungsi tubuh, kerugian finansial, dan menurunkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pelayanan rumah sakit. Pencegahan dan pengendalian insiden perlu  

dilakukan untuk mengurangi insiden keselamatan pasien . 

Komariah (2012) Kongres XII Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh 

Indonesia (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 persentase pasien jatuh termasuk ke dalam lima 

besar insiden medis selain medicine error (dikutip dalam Anto, 2015).  

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah 

terjadinya pasien jatuh di rumah sakit dengan menetapkan kebijakan atau 

prosedur. Standar Prosedur Operasional (SPO) adalah naskah dinas yang 

memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu 

(KEMENKES, 2012). Atmoko (2011) mengartikan SOP sebagai suatu 

instrumen manajemen berlandaskan pada sistem manajemen kualitas (Quality 
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Management System), yakni sekumpulan prosedur terdokumentasi dan 

praktek-praktek standar untuk manajemen sistem bertujuan menjamin 

kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang dan/atau jasa) terhadap 

kebutuhan atau persyaratan tertentu. 

Siloam Hospitals Makassar telah menerapkan SPO pencegahan risiko 

jatuh sejak tahun 2016 dengan standar terjadinya kejadian jatuh 0%, namun 

dari pencatatan insiden jatuh terjadi peningkatan angka kejadian jatuh. Pada 

tahun 2016 didapatkan tiga kejadian jatuh (0,25%) dan tahun 2017 

didapatkan lima kejadian jatuh (0,41%).  

Dalam PERMENKES no 1691 tahun 2011 tentang keselamatan pasien 

di rumah sakit dijelaskan mengenai elemen penilaian pengurangan risiko 

jatuh dimana rumah sakit menerapkan proses pengkajian awal atas pasien 

terhadap risiko jatuh dan melakukan pengkajian ulang pasien bila 

diindikasikan terjadi perubahan kondisi atau pengobatan, dan lain-lain. 

Perawat sebagai salah satu dari tim kesehatan yang memiliki waktu lebih 

banyak dengan pasien dan lingkungan pasien memiliki tanggungjawab yang 

lebih untuk menjaga keselamatan pasien. 

Setelah mewawancarai case manager salah satu penyebab terjadinya 

kejadian jatuh karena tidak dilakukannya reassesment oleh perawat ketika 

terjadi perubahan kondisi pasien. Melalui studi pendahuluan yang dilakukan 

pada tanggal 10 Agustus 2017 dari enam perawat pelaksana yang bertugas, 

empat diantaranya hanya menulis skor risiko jatuh pasien mengikuti skor 

yang sudah ada sebelumnya tanpa melihat kondisi pasien terlebih dahulu dan 
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tidak melakukan SPO yang berlaku. Hal ini menggambarkan bahwa 

pelaksanaan keselamatan pasien belum optimal. Untuk itu, peneliti tertarik 

melakukan penelitian mengenai pelaksanaan SPO risiko jatuh di ruang 

perawatan meliputi tiga indikator yaitu pengkajian, pencegahan dan 

pendokumentasian risiko jatuh. Penelitian dilakukan di ruang perawatan 

Siloam Hospitals Makassar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Keselamatan pasien merupakan tanggung jawab semua tenaga medis 

bahkan karyawan yang bertugas di pelayanan kesehatan dalam menjaga 

keselamatan pasien. Secara khusus bagi perawat yang lebih banyak 

berinteraksi dengan pasien mempunyai tuntutan lebih banyak. Jatuh termasuk 

dalam salah satu insiden keselamatan pasien yang sangat dihindari oleh 

pemberi pelayanan kesehatan. Siloam Hospitals Makassar sendiri telah 

memiliki Standar Prosedur Operasional untuk mencegah terjadinya jatuh 

sejak tahun 2016. Namun, pada pencatatan angka kejadian jatuh ditemukan 

terjadinya peningkatan angka kejadian jatuh pada tahun 2016 – 2017 yang 

salah satu penyebabnya dikarenakan tidak melakukan pengkajian ulang yang 

termasuk dari poin Standar Prosedur Operasional risiko jatuh. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengidentifikasi gambaran pelaksanaan SPO risiko jatuh di ruang 

perawatan Siloam Hospitals Makassar. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui pelaksanaan pengkajian risiko jatuh di ruang perawatan 

Siloam Hospitals Makassar. 

2) Mengetahui pelaksanaan pencegahan risiko jatuh di ruang perawatan 

Siloam Hospitals Makassar. 

3) Mengetahui pelaksanaan dokumentasi risiko jatuh di ruang perawatan 

Siloam Hospitals Makassar. 

1.4  Pertanyaan Penelitian 

1) Bagaimanakah pelaksanaan pengkajian risiko jatuh di ruang perawatan 

Siloam Hospitals Makassar? 

2) Bagaimanakah pelaksanaan pencegahan risiko jatuh di ruang perawatan 

Siloam Hospitals Makassar? 

3) Bagaimanakah pelaksanaan dokumentasi risiko jatuh di ruang perawatan 

Siloam Hospitals Makassar? 

1.5   Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang pelaksanaan Standar Prosedur Operasional risiko jatuh. Manfaat 

praktis penelitian ini bagi profesi keperawatan diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran bagi para perawat dalam melaksanakan Standar 

Prosedur Operasional risiko jatuh untuk menjaga keselamatan pasien dan 

menjadi tolak ukur peningkatan kualitas pelayanan keperawatan. 




