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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, serta manfaat dari penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Comprehensive Accreditation Manual for Hospital (2017), menyatakan bahwa 

pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan pemenuhan kebutuhan dan tuntutan 

dari pemakai jasa pelayanan yaitu pasien yang mengharapkan penyembuhan dan 

pemulihan serta penyediaan pelayanan yang nyaman dan aman. Pelayanan yang 

dilakukan sekarang tidak hanya berfokus pada kepuasan pasien tetapi yang lebih 

penting adalah keselamatan pasien. 

Sasaran keselamatan pasien dalam akreditasi rumah sakit yang terdiri dari 6 sasaran 

yaitu meliputi: 1) melakukan identifikasi pasien secara benar, 2) meningkatkan 

komunikasi yang efektif, 3) meningkatkan keamanan penggunaan obat yang 

membutuhkan perhatian, 4) mengurangi risiko salah lokasi, salah pasien dan salah 

tindakan operasi, 5) mengurangi risiko infeksi, 6) mengurangi risiko pasien cedera 

karena jatuh (Joint Commission International, 2017). 
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Salah satu hal yang penting pada sasaran keselamatan pasien di rumah sakit adalah 

pada poin yang ke-6 yaitu, mengurangi risiko pasien cedera karena jatuh. Menurut Joint 

Commission International (2017), terdapat standar dalam akreditasi rumah sakit 

khususnya  dalam mengurangi risiko cedera pada pasien akibat jatuh, maka rumah sakit 

perlu menyusun cara pendekatan untuk mengurangi hal tersebut yaitu dengan: pertama, 

rumah sakit perlu menerapkan proses yang dilakukan dalam penilaian awal pasien yang 

berisiko untuk jatuh dengan dilakukannya penilaian ulang pada pasien yang 

mengkonsumsi obat-obatan tertentu dan terjadinya perubahan kondisi, kedua 

dilakukannya upaya-upaya untuk mengurangi risiko jatuh bagi pasien yang dinilai 

berisiko, ketiga usaha-usaha tersebut dipantau dan dilihat keberhasilannya dalam upaya 

mengurangi cedera akibat jatuh dan konsekuensi lain yang tidak diperhitungkan 

sebelumnya, dan keempat kebijakan atau prosedur mengarah pada pengurangan secara 

continue risiko pasien cedera akibat jatuh di rumah sakit.  

Menurut Davey (2011) yaitu terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan 

jatuh adalah kondisi musculoskeletal seperti osteoporosis, atau penurunan kekuatan 

otot yang berkaitan dengan usia, penyakit kardiovaskular seperti hipotensi postural, 

sindrom hipersensitivitas karotis, dan aritmia intermittent, penyakit neurologis seperti 

stroke, demensia, dan fraktur “. Terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan jatuh 

khususnya pada lansia yaitu: faktor intrinsik yang meliputi perubahan fisiologis yang 

berkaitan dengan usia, penyakit, dan obat-obat, sedangkan faktor ekstrinsik yang 

mempengaruhi jatuh adalah lingkungan (Fuller, 2007). 
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Data kejadian jatuh menurut World Health Organization (2007), berdasarkan dari 

usia dan jenis kelamin menunjukkan bahwa angka kejadian jatuh tertinggi terjadi pada 

usia 85 tahun atau lebih yang mengakibatkan cedera fraktur pada pinggul hingga 

kematian yang terjadi. Berdasarkan faktor risiko yang dapat menyebabkan jatuh maka 

diperlukannya upaya dalam pencegahan pasien jatuh dengan menetapkan langkah-

langkah seperti melakukan penilaian risiko melalui pengkajian awal dan pengkajian 

ulang, melakukan intervensi pencegahan risiko jatuh dan memonitor risiko jatuh. 

Berdasarkan faktor risiko tersebut tentunya perawat dan tim medis perlu melakukan 

pengkajian komprehensif dan melakukan penatalaksaan dalam pencegahan risiko 

jatuh. 

Menurut World Health Organization (2007), frekuensi jatuh yang terjadi sekitar 

28-35% dari orang-orang yang berusia 65 tahun atau lebih, dan pada usia 70 tahun atau 

lebih sekitar 32-42% kejadian jatuh yang terjadi meningkat setiap tahunnya. Hal ini 

disebabkan oleh faktor usia dan kelemahan yang terjadi. Insiden jatuh yang terjadi di 

setiap Negara bervariasi yaitu: di wilayah Asia Tenggara khususnya di Cina ditemukan 

sekitar 6-31% kejadian jatuh, dan di Jepang ditemukan 20% kejadian jatuh pada usia 

lanjut setiap tahunnya. Pada wilayah Amerika (Latin/ Wilayah Karibia) ditemukan 

kejadian jatuh pada lansia setiap tahunnya di Barbados sekitar 21,6% dan di Chili 

sekitar 34%, dari banyaknya kejadian yang disebabkan karena jatuh maka berdasarkan 

keputusan Mentri Kesehatan (MenKes) RI No.129/MenKes/SK/II/2008 tentang 

standar pelayanan minimal rumah sakit bahwa kejadian pasien jatuh yang 
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mengakibatkan kecacatan hingga kematian diharapkan 100% tidak terjadi di rumah 

sakit dan hal ini juga yang menjadi salah satu indikator standar dari pelayanan di rumah 

sakit khususnya di ruang rawat inap. 

Dari data yang diperoleh peneliti mengenai audit kejadian jatuh yang terjadi di 

Rumah Sakit Siloam Bali pada tahun 2017 dari bulan Januari hingga Maret masalah 

yang ditemukan dari kejadian jatuh disebabkan oleh beberapa hal yang mendasari 

yaitu: Pertama: assessment jatuh tidak dilakukan secara konsisten, masih ada beberapa 

item skor dalam penghitungan yang kurang benar. Kedua: penatalaksanaan, dalam 

pedoman penatalaksanaan pasien jatuh dilakukan, tetapi pasien ditempatkan di kamar 

yang jauh dari nurse station. Ketiga: masalah yang mendasari dimana pasien 

keterbatasan dalam hal bahasa dan tidak ada keluarga satu pun yang menunggu pasien 

selama berada di Rumah Sakit tersebut. 

Morse Fall Scale (MFS) merupakan salah satu alat untuk menilai atau mengukur 

tingkat risiko jatuh pada orang dewasa. Skala ini juga digunakan secara luas dalam 

perawatan akut maupun di ruang rawat inap (Morse Fall Scale, 2010). Didalam 

pengkajian Morse Fall Scale terdapat 6 item pertanyaan dengan masing-masing 

memiliki nilai 0, 10, 15, 20, 25, & 30 dengan jawaban “ya” atau “tidak”. Berdasarkan 

dari hasil pengkajian yang dilakukan maka perawat dapat mengklasifikasikan tingkat 

risiko jatuh dan juga tindakan yang dilakukan oleh perawat mulai dari yang tidak 

berisiko dengan nilai Morse Fall Scale 0-24 dan tindakan yang dilakukan perawatan 

dasar, berisiko rendah dengan nilai Morse Fall Scale 25-50 dan tindakan yang 
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dilakukan pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh standar, & berisiko tinggi dengan 

nilai Morse Fall Scale ≥51 dan tindakan yang dilakukan pelaksanaan intervensi 

pencegahan jatuh risiko tinggi. Morse Fall Scale (MFS) juga merupakan sebagai alat 

untuk menilai atau mengukur tingkat risiko jatuh di Rumah Sakit Siloam Bali.  

Banyaknya hal yang dapat disebabkan akibat jatuh mulai dari cedera hingga 

kematian pada lansia yang disebabkan akibat faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

maupun lingkungan, dan belum pernah sebelumnya dilakukan penelitian mengenai 

karakteristik pasien berisiko jatuh dan faktor-faktor penyebab jatuh khususnya di 

Rumah Sakit Siloam Bali. 

1.2 Rumusan Masalah 

Semua orang dapat berisiko untuk jatuh dan cedera, hal ini termasuk dapat dilihat 

dari segi usia, jenis kelamin, dan kesehatan individu dapat berpengaruh dari jenis dan 

tingkat keparahan cedera. Usia merupakan salah satu faktor risiko untuk jatuh, sebagian 

besar orang yang sudah lanjut usia memiliki risiko besar untuk jatuh, cedera dan hingga 

sampai kematian, maka dari hal tersebut peneliti tertarik meneliti mengenai 

karakteristik pasien berisiko jatuh khususnya pada lansia di Inpatient Departement 

(IPD 1) dan juga faktor-faktor yang menyebabkan jatuh, karena sebagian besar banyak 

lansia yang terdapat di ruangan tersebut, sehinnga perlunya penanganan yang khusus 

dilakukan pada pasien lansia tersebut. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran karakteristik pasien risiko 

jatuh di Inpatient Departement (IPD 1) Rumah Sakit Siloam Bali. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan dari uraian masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran karakteristik pasien risiko jatuh 

di ruang rawat inap Rumah Sakit Siloam Bali?”. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1.Manfaat dalam praktik keperawatan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu tenaga kesehatan baik itu perawat 

maupun dokter dalam mengetahui karakteristik pasien berisiko untuk jatuh dan 

diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pelayanan yang berfokus pada 

keselamatan pasien. 

1.5.2 Manfaat untuk peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya 

tentang gambaran karakteristik dari pasien yang berisiko jatuh 

 

 

  




