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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Muhith (2016),”Proses menua adalah proses terus-menerus 

(berlanjut) secara alamiah, dimulai sejak lahir dan umumnya dialami oleh setiap 

makhluk hidup” (hal.17). WHO menetapkan bahwa yang disebut penduduk 

lansia adalah yang  berumur  60 tahun  ke atas. Lansia usia 60-69 tahun  disebut 

juga lansia muda, lansia menengah adalah usia 70-79 tahun dan lansia emas 

yakni yang berusia 80 tahun ke atas. Di indonesia jumlah lansia perempuan 10,1 

juta dan jumlah lansia laki-laki 8,8 juta (Aziz, Iwan J. 2010. P. 503). Di 

Indonesia jumlah lansia pada tahun 2014 mencapai 11,34% dan di Sumatera 

Selatan terdapat 224.657 jiwa lansia dari 1.580.517 jiwa penduduk (Dinkes Kota 

Palembang, 2013). 

Joint Commision International (JCI) menetapkan sasaran internasional 

keselamatan pasien salah satunya dengan memastikan keamanan risiko jatuh 

pasien ( JCI, 2011). Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang mengacu pada 

standar JCI yang menetapkan sasaran mutu keselamatan pasien salah satunya 

dengan memastikan keamanan risiko jatuh pasien. Faktor risiko jatuh dibagi 

menjadi tiga yaitu faktor instrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik 

diantaranya adalah usia lanjut, kelemahan otot, gangguan penglihatan, faktor 

ekstrinsik antara lain: pencahayaan yang kurang, lantai licin, penempatan 

perabotan yang kurang tepat, dan pemakaian alas kaki yang tidak pas (Dewi, S. 

R. 2014). Berdasarkan data yang tercatat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya,   
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sejak tahun 2015 sampai 2017 terdapat sebanyak lima  pasien  lansia jatuh. 

Lansia termasuk populasi berisiko mengalami kejadian jatuh, dikarenakan 

beberapa faktor yang mempengaruhi. Perawat perlu mengerti bagaimana 

gambaran lansia tentang faktor resiko jatuh itu sendiri, supaya peran perawat 

dalam merawat pasien lansia dapat terpenuhi secara holistik dan dapat 

merencanakan program untuk meminimalisir kejadian jatuh di rumah sakit . 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena masalah diatas, maka penulis meneliti bagaimana 

gambaran faktor risiko jatuh pada pasien lansia di ruang Bougenville  Rumah 

Sakit Siloam Sriwijaya Palembang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran faktor risiko jatuh pada pasien lansia di ruang  

Bougenville  Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penilitian ini adalah: 

1) Menggambarkan faktor  intrinsik risiko jatuh pada pasien lansia di 

ruang Bougenville Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang 

2) Menggambarkan faktor  ektrinsik risiko jatuh pada pasien lansia di 

ruang Bougenville Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang 



3 

 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

1) Bagaimana gambaran faktor intrinsik risiko jatuh pada pasien lansia 

di ruang Bougenville Rumah Sakit Siloam Sriwijaya? 

2) Bagaimana gambaran faktor ektrinsik risiko jatuh pada pasien lansia di 

ruang Bougenville Rumah Sakit Siloam Sriwijaya? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan pembaca 

bahwa gambaran faktor risiko jatuh pada pasien lansia akan 

berpengaruh terhadap pencegahan kejadian jatuh pada lansia.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Keperawatan: dengan mengetahui bagaimana gambaran 

faktor resiko jatuh pada pasien lansia diharapkan perawat 

dapat memberikan intervensi yang tepat untuk meningkatkan 

kewaspadaan dan menjaga keselamatan pasien lansia.  

2) Bagi Rumah Sakit: dengan mengetahui bagaimana gambaran 

faktor resiko jatuh pada pasien lansia, diharapkan rumah sakit 

dapat meningkatkan mutu dan  kualitas pelayanan dari tenaga 

kesehatan untuk memberi pelayanan kesehatan yang mampu 

memperhatikan aspek fisik, psikologi, sosial dan spiritual. 

3) Bagi Pendidikan Keperawatan: penelitian ini dapat menjadi 

referensi sekaligus menambah referensi bahwa gambaran 
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faktor resiko jatuh pada pasien lansia mampu membantu 

menurunkan tingkat kejadian jatuh. 




