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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

operasional, dan pertanyaan penelitian. 

 
1.1 Latar belakang 

 

Keselamatan pasien (patient safety) merupakan prioritas 

utama yang di laksanakan di rumah sakit dan hal ini terkait dengan 

isu mutu dan citra rumah sakit serta dapat memberikan pelayanan 

mutu yang bekualitas baik. International Patien Safety Goals 

 
(IPSG) Keselamatan pasien terdiri dari enam sasaran yaitu (1) 

mengidentifikasi pasien dengan benar, (2) meningkatkan komunikasi 

efektif, (3) penggunaan obat high-alert (4) mencegah kesalahan 

prosedur, tempat dan pasien dalam tindakan pembedahan, (5) 

mencegah risiko infeksi dan (6) mencegah pasien cedera akibat jatuh 

(JCI, 2011). Dari keenam sasaran IPSG tersebut, rumah sakit harus 

melakukan evaluasi terhadap risiko jatuh pada pasien. Kejadian jatuh 

masih menjadi isu yang mengkhawatirkan pada pasien rawat inap di 

rumah sakit (Lloyd, 2011). Menurut Quigley et all. (2013) kejadian 

jatuh sering didapati pada pasien yang sedang dirawat inap. 

 
Risiko jatuh menurut Lye at al. (2013), jatuh adalah suatu 

kejadian jatuh yang tidak direncanakan dengan atau tanpa cedera. 

World  Health  Organization  WHO  (2013)  mendefinisikan  jatuh
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sebagai sebuah aktivitas yang mengakibatkan seseorang terjatuh 

secara tidak sengaja di tanah atau di lantai atau tingkat yang lebih 

rendah 

 
Hasil penelitian Boushon et al. (2008) menyebutkan bahwa 

beberapa faktor yang berhubungan dengan pengkajian pasien berisiko 

jatuh meliputi: tidak adanya standar prosedur untuk pengkajian, tidak 

mampu mengidentifikasi pasien terhadap peningkatan risiko cedera 

akibat jatuh, tidak mampu mengelola pengkajian, terlambat mengelola 

pengkajian, tidak adanya waktu yang konsisten untuk menilai kembali 

perubahan kondisi pasien, gagal mengenali keterbatasan dari alat 

skrining risiko jatuh dan gagal mengkaji kembali kondisi pasien 

selama dirawat di rumah sakit. Menurut choo et al. (2010), 

Pengetahuan perawat dalam pemberian asuhan keperawatan kepada 

pasien harus memperhatikan keselamatan pasien. Perawat harus 

melibatkan kognitif, keefektifan dan tindakan yang mengutamakan 

keselamatan pasien. Perilaku perawat yang menjaga keselamatan 

pasien sangat berperan dalam pencegahan, pengedalian dan 

peningkatan keselamatan pasien. Razmus et al. (2006) menurut 

penelitiannya Faktor yang memengaruhi risiko pasien jatuh yaitu; 

usia, lingkungan, waktu tidur, kehadiran orang tua, karakter anak. 

 
A Toolkit for Improving Quality of care (2013) hasil penelitian 

di beberapa Negara khususnya Inggrjis dan Wales, melaporkan bahwa 

jumah pasien jatuh sekitar 1,031% diruang perawatan akut per tahun, 

0,173% dari unit kesehatan mental dan 0,18 % di perawatan umum. 

Nadzam (2009) hasil penelitiannya kejadian pasien jatuh di Amerika 
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Serikat menghasilkan 2,3 % – 7 % pasien jatuh dari tempat tidur 

setiap hari. Di Indonesia kejadian jatuh sebanyak 2,2 – 7% per 1000 

tempat tidur per harinya di ruang perawatan akut (Morse, 2009). 

 
Jumlah pasien jatuh pada anak di Siloam Hospitals Makassar 

(SHMK) tahun 2016 dibulan Mei dilaporkan sebanyak 0.041%, Pada 

bulan oktober sebanyak 0.02% pada Tahun 2017 dilaporkan jumlah 

kejadian jatuh 0.5% berdasarkan benchmark angka kejadian jatuh di 

SHMK adalah < 0,1% . 

 
Rumah sakit, khususnya di SHMK mempunyai Standar 

Operasional Prosedur (SOP) untuk menurunkan risiko jatuh. SOP 

tersebut berfokus pada petugas kesehatan terutama perawat dalam 

pencegahan risiko jatuh. Terdapat dua jenis pengkajian risiko jatuh di 

Siloam hospitals makasar (SHMK). Pengkajian risiko jatuh pada 

pasien anak menggunakan humpty dumty. Hasil dari pengkajian pasien 

risiko jatuh dengan Humpty Dumty didapatkan pasien risiko jatuh 

rendah dengan skor (7-11) dan risiko jatuh tinggi dengan skor (> 12) 

Berdasarkan hasil wawancara kepada lima perawat yang 

bertugas di ruang rawat inap anak, disebutkan bahwa kejadian pasien 

jatuh di lantai enam masih tinggi setiap tahun. Saat ditanya terkait 

SOP pencegahan risiko jatuh, tiga perawat mengatakan bahwa tidak 

mengetahui isi pengkajian tersebut. Dari hasil observasi peneliti di 

ruang rawat inap anak, ditemukan bahwa pin risiko jatuh digelang 

tidak terpasang dan pagar tempat tidur tidak dinaikan. Adapun hasil 

wawancara kepada tiga keluarga pendamping pasien anak yaitu, 

mereka tidak mengetahui tanda yang dipakai untuk penandaan pasien 

jatuh. Peristiwa jatuh pada tahun 2017 disebabkan karena pendamping 
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pasien yang tidak memperhatikan kondisi pasien saat berada di kamar 

mandi. Tahun 2015 kejadian jatuh terjadi pada saat pasien sedang 

tidur, pasien terjatuh dari tempat tidur dikarenakan pagar tempat tidur 

tidak dinaikkan. Kejadian ini disebabkan oleh kelalaian perawat dan 

juga keluarga pasien. Berdasarkan hasil wawacara dengan case 

manager rumah sakit SHMK risiko jatuh terjadi karena kurangnya 

pengetahuan perawat, perawat tidak melakukan pengkajian ulang pada 

pasien, tidak mamahami SOP risiko jatuh, kurangnya waktu perawat 

kepada pasien, dan hand over yang kurang efektif, dokumentasi yang 

kurang menggambarkan kondisi umum pasien dan kejadian jatuh yang 

ditutupi seperti kejadian jatuh yang tidak di dokumentasi. Berdasarkan 

latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai Gambaran Faktor – Faktor yang Memengaruhi Risiko Jatuh 

Pada Anak di SHMK. 

 
 
 
 
1.2 Rumusan masalah  

 

Dari data pasien jatuh di beberapa Negara menunjukan 

bahwa data pasien jatuh masih sangat tinggi. Beberapa faktor yang 

merupakan penyebab terjadinya pasien jatuh menurut Razmus et al. 

(2006) dalam penelitiannya Faktor yang memengaruhi risiko pasien 

jatuh yaitu; usia, lingkungan, waktu tidur, kehadiran orang tua dan 

karakter anak. Adapun faktor dari perawat yang memengaruhi pasien 

jatuh, Perawat harus melibatkan keefektifan kognitif dan tindakan 

yang mengutamakan keselamatan pasien. Pengetahuan perawat sangat 

berperan dalam pencegahan, pengendalian dan meningkatkan 

keselamatan pasien risiko jatuh. Hal ini membuat peneliti tertarik 
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ingin menggali lebih dalam mengenai gambaran faktor – faktor yang 

memengaruhi pasien jatuh pada anak, khususnya di SHMK. Oleh 

karena itu, rumusan masalah ini adalah Bagaimana gambaran faktor – 

faktor yang memengaruhi risiko jatuh pasien anak Rumah Sakit 

Siloam Makassar. 

 
1.3 Tujuan penelitian  

 

1.3.1  Tujuan Umum  

 

Teridentifikasi  faktor – faktor yang memengaruhi risiko jatuh pada 

anak di SHMK. 

 
1.3.2 Tujuan Khusus  

 

1) Teridentifikasi pengetahuan perawat tentang risiko jatuh pada anak 

di SHMK  

2) Teridentifikasi peran keluarga terhadap risiko jatuh pada anak di 

SHMK  

 
1.4. Definisi Operasional  

 

Definisi operasional adalah pengertian sebuah variabel dalam istilah 

yang bisa diamati, bisa diuji, atau bisa dijadikan angka (Djiwandono, 2015). 

Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan perawat, berikut 

adalah tabel yang menjelaskan definisi operasional dari perawat,pengetahuan 

perawat dan peran keluarga pasien. 
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Tabel 1.1 Definisi Operasional 
 

Variabel  Definisi 

Konseptual 

Definisi 

Oprasional 

Cara Ukur Alat 

Ukur 

hasilUkur Skala 

Ukur 

Tingkat 

Pengetahu

an 

Pengetahuan 

merupakan hasil 

dari tahu dan ini 

terjadi setelah 

orang melakukan 

penginderaan 

terhadap objek 

tertentu 

Notoatmodjo, 

(2011).  

pengetahuan 

perawat 

mengenai 

faktor risiko 

jatuh pada 

pasien anak. 

Terbagi atas 

tiga tingkatan 

baik, cukup, 

kurang. 

Memberikan 

pertanyaan 

mengenai 

pengetahuan yang 

mencakup tahu, 

memahami dan 

mengaplikasikan 

terdiri dari 15 

pertanyaan dan 

pilihan jawaban 

benar dan salah  

Kuesion

er  
1:Baik 

76% - 

100% 

2:Cukup5

6% - 

75% 

3.Kurang  

≤55% 

 

Ordin

al  

Peran 

Keluarga 

Peran keluarga 

adalah tingkah 

laku spesifik 

yang diharapkan 

oleh seseorang 

dalam konteks 

keluarga. Peran 

keluarga 

menggambarkan 

seperangkat 

perilaku 

interpersonal, 

sifat, kegiatan 

yang 

berhubungan 

dengan individu 

dalam posisi dan 

situasi tertentu. 

Peranan individu 

dalam 

Peran keluarga 

adalah tingkah 

laku spesifik 

yang 

diharapkan 

oleh seseorang 

dalam konteks 

keluarga. 

Memberikan 

pertanyaan 

mengenai perilaku 

keluarga terhadap 

anggota keluarga 

yang sakit. Terdiri 

dari 10 peryataan 

dengan pilihan Ya 

dan Tidak. 

observas

i 
1 : 

berperan ≥ 

50%  

2 :tidak 

berperan 

 

Ordin

al  
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1.6 Pertanyaan penelitian 
 

Bagaimana  gambaran  faktor  –  faktor  yang  memengaruhi  risiko  jatuh 

 
pasien anak Rumah Sakit Siloam Makassar. 

 

1.7 Manfaat penelitian  

 

1.7.1. Manfaat Teoritis  

 

Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

gambaran faktor – faktor yang memengaruhi risiko jatuh anak di 

rumah sakit Siloam. Sebagai referensi dalam keilmuan keperawatan 

anak khususnya dalam pencegahan risiko jatuh pada anak.  

 
1.7.2. Manfaat Praktis  

 
1) Bagi Rumah Sakit Siloam Makassar  

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi risiko jatuh pada anak 

sehingga perawat dapat melakukan pencegahan risiko jatuh pada 

anak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




