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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan pasien (patient safety) merupakan suatu variabel untuk 

mengukur dan mengevaluasi kualitas pelayanan keperawatan yang berdampak 

terhadap pelayanan kesehatan (Nursalam, 2011). Keselamatan pasien di rumah 

sakit merupakan suatu sistem dengan membuat asuhan pasien lebih aman yang 

meliputi pengkajian risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan 

dengan risiko pasien, pelaporan insiden, kemampuan belajar, tindak lanjut, dan 

implementasi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem ini mencegah 

terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melakukan tindakan 

atau melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan (KKP-RS, 2011). 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

1691/MENKES/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit BAB IV 

pasal 8 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan keselamatan pasien di rumah sakit 

mengacu pada enam sasaran (Six Goals Patient Safety) yang meliputi ketetapan 

identifikasi pasien secara efektif, meningkatkan komunikasi efektif, peningkatan 

keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan 

tepat pasien operasi, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan 

pengurangan risiko pasien jatuh.  
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Pengurangan risiko pasien jatuh menjadi salah satu indikator yang harus 

dijalankan dalam pelaksanaan program patient safety di rumah sakit. Menurut 

Kathy (2009), “Jatuh adalah kejadian yang tidak terduga atau tidak disengaja 

terjadi yang mengakibatkan seseorang tergeletak di lantai atau pada posisi yang 

lebih rendah. Hal ini dapat terjadi dari posisi berdiri, dari tempat tidur atau 

kursi”. Sedangkan risiko jatuh adalah pasien yang berisiko untuk jatuh yang 

umumnya disebabkan oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Standar JCI 

menyatakan bahwa untuk kejadian jatuh diharapkan tidak terjadi di rumah sakit, 

karena jika terjadi dapat menggambarkan rendahnya penerapan keselamatan 

pasien di rumah sakit. Hal ini terlihat dari berbagai kejadian pasien jatuh yang 

masih cukup tinggi di berbagai negara.  

Hasil penelitian Hill et al (2007) didapatkan bahwa 1,073 pasien jatuh dari 

135.772 pasien setiap hari dengan perbandingan setara 790 jatuh per 1000 

tempat tidur perhari. Kejadian jatuh di Wales juga melaporkan sekitar 152.000 

kasus jatuh yang terjadi di rumah sakit setiap tahun, dengan lebih dari 26.000 

dilaporkan dari unit kesehatan mental dan 28.000 dari rumah sakit masyarakat 

(Miake et al, 2013). Berdasarkan laporan Kongres XII PERSI (Perhimpunan 

Rumah Sakit Indonesia) di Jakarta pada tanggal 8 November 2012 dilaporkan 

bahwa kejadian jatuh di Indonesia pada bulan Januari–September 2012 sebesar 

14%. Untuk mewujudkan keselamatan pasien angka kejadian jatuh seharusnya 

0%. Hal ini membuat presentasi pasien jatuh termasuk ke dalam tiga besar 

insiden medis rumah sakit dan menduduki peringkat kedua setelah medication 
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error. Hal ini membuktikan bahwa kejadian jatuh pasien masih tinggi di 

Indonesia (Komariah, 2012). 

Sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat di rumah sakit harus 

mengetahui betapa pentingnya risiko jatuh yang akan terjadi pada pasien di 

ruang rawat inap. Mengetahui risiko jatuh adalah untuk mengurangi risiko pasien 

jatuh. Sehingga perawat wajib melakukan penilaian risiko jatuh pada setiap 

pasien yang dirawat di rumah sakit, dengan menggunakan metode “Morse Fall 

Score” (Cahya, 2017). Dalam mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh, 

rumah sakit perlu mengembangkan suatu pendekatan yang berkaitan dengan 

sasaran keselamatan pasien yang keenam yaitu dengan mengevaluasi risiko 

pasien jatuh dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko cedera. Penilaian 

untuk mengurangi risiko jatuh yaitu dengan melakukan assessment awal risiko 

jatuh dan melakukan assessment ulang jika diindikasi terjadi perubahan kondisi 

atau pengobatan pada pasien (JCI, 2011). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2013) di Intalasi 

Rawat Inap Rumah Sakit Karya Bhakti Bogor, mengatakan bahwa hasil 

penelitian yang didapat dari 93 perawat menunjukkan bahwa lebih dari setengah 

perawat mempunyai tingkat pengetahuan sedang mengenai patient safety yaitu 

45 orang (57%). Penelitian yang dilakukan oleh Purba & Novieastari (2013) di 

rumah sakit Tugu Ibu Cimanggis juga mengatakan bahwa dari 82 responden 67 

responden (82%) mempunyai tingkat pengetahuan yang rendah mengenai risiko 

pasien jatuh dan 15 responden (18%) memiliki tingkat pengetahuan yang rendah. 
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Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan 

perawat berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan untuk mencegah 

terjadinya kejadian jatuh di rumah sakit. 

Siloam Hospitals Kebon Jeruk (SHKJ) adalah rumah sakit yang 

terakreditasi JCI dan memiliki misi memberikan perawatan kesehatan yang 

holistik. Siloam Hospitals Kebon Jeruk memberikan pelayanan kesehatan 

mengenai pengkajian risiko jatuh terhadap pasien di ruang rawat inap yaitu 

menggunakan penghitungan risiko jatuh Johns Hopkins Assessment. Penggunaan 

Johns Hopkins Assessment diharapkan dapat membantu perawat untuk 

mengetahui pasien yang memiliki risiko jatuh, sehingga dapat diberikan 

intervensi yang cocok untuk risiko jatuh pasien. Pada tahun 2014 di Siloam 

Hospitals Kebon Jeruk pernah dilakukan seminar pelatihan mengenai patient 

safety yang salah satunya pelatihan tentang pengurangan risiko pasien jatuh di 

rumah sakit. 

Berdasarkan data dari bulan Januari sampai Juni tahun 2017 di SHKJ 

terdapat 24 pasien yang mengalami kejadian jatuh. Kejadian jatuh yang paling 

tinggi berada di ruang Sinai Kanan dengan sembilan pasien jatuh, kemudian di 

ruang Gilead dengan enam pasien jatuh, dan di ruang Karmel dengan tiga pasien 

jatuh. Dampak dari kejadian jatuh tersebut mengakibatkan benjolan kecil di 

kepala bagian belakang dan di dahi pasien, cedera di kepala bagian frontal dextra 

dan hematoma dipelipis kanan. Kejadian jatuh tersebut disebabkan karena kamar 

mandi basah, licin dan tidak adanya gordyn di kamar mandi, pasien merasa 
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mampu melakukan aktifitas mandiri tanpa bantuan orang lain, dan pasien serta 

keluarga tidak kooperatif terhadap pencegahan pasien risiko jatuh. 

Oleh karena itu, dari data yang didapatkan dan latar belakang, maka 

peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang hubungan tingkat 

pengetahuan perawat tentang pengurangan risiko paisen jatuh dengan tindakan 

pencegahan risiko pasien jatuh di ruang Rawat Inap Siloam Hospitals Kebon 

Jeruk, karena kejadian jatuh di ruang Rawat Inap SHKJ masih tinggi. Sehingga 

peneliti ingin mengetahui bagaimana tindakan perawat dalam melakukan 

pencegahan risiko jatuh, sehingga keselamatan pasien menjadi lebih optimal. 

1.2 Pernyataan Masalah 

Keselamatan pasien merupakan suatu proses pemberian pelayanan 

kesehatan terhadap pasien yang lebih aman untuk mencegah terjadinya cedera. 

Dari bulan Januari sampai Juni tahun 2017 terdapat 24 pasien yang mengalami 

kejadian jatuh di SHKJ. Kejadian jatuh yang tinggi berada di ruang Sinai Kanan 

dengan sembilan pasien jatuh, kemudian di ruang. Dari data yang didapatkan 

bahwa penyebab tingginya angka kejadian pasien jatuh yaitu: kamar mandi 

basah, licin, tidak adanya gordyn di kamar mandi, dan pasien merasa mampu 

melakukan aktifitas mandiri tanpa bantuan orang lain. Dengan adanya kejadian 

jatuh di ruang rawat inap yang tinggi, perawat perlu meningkatkan kualitas 

pelayanan keperawatan dan tingkat pengetahuan yang memadai untuk 

mendukung tindakan keperawatan, termasuk memberikan pelayanan 

keperawatan dalam menerapkan tindakan pencegahan risiko pasien jatuh. 
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1.3 Pernyataan Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan perawat tentang patient 

safety dengan tindakan pencegahan risiko pasien jatuh di ruang Rawat Inap 

Siloam Hospitals Kebon Jeruk. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui tingkat pengetahuan perawat tentang patient safety di 

ruang Rawat Inap SHKJ. 

2) Mengetahui tindakan pencegahan risiko pasien jatuh yang dilakukan 

oleh perawat di ruang Rawat Inap SHKJ. 

1.4 Pernyataan Penelitian 

Pertanyaan penilitian: “Bagaimana tingkat pengetahuan perawat tentang patient 

safety dengan tindakan pencegahan risiko pasien jatuh di ruang Rawat Inap 

Siloam Hospitals Kebon Jeruk” 

Hipotesis penelitian: terdapat hubungan tingkat pengetahuan perawat tentang 

patient safety dengan tindakan pencegahan risiko pasien jatuh di ruang Rawat 

Inap Siloam Hospitals Kebon Jeruk. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan menambah 

wawasan untuk mengetahui tingkat pengetahuan perawat tentang patient 
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safety dengan tindakan pencegahan risiko pasien jatuh di ruang Rawat Inap 

Siloam Hospitals Kebon Jeruk. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti  

Penelitian ini bermanfaat menambah referensi, wawasan dan menjadi 

rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan patient 

safety dan tindakan pencegahan risiko pasien jatuh di rumah sakit. 

2) Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 

Penelitian ini akan menambah referensi, gambaran mengenai 

pentingnya pengetahuan perawat tentang patient safety dengan tindakan 

pencegahan risiko pasien jatuh di rumah sakit, dan untuk meningkatkan 

mutu pelayanan yang ada di rumah sakit agar dapat meminimalkan 

keadaan yang dialami pasien seperti kejadian jatuh. 

3) Bagi Tenaga Kesehatan 

Penelitian ini membantu memberikan masukan, informasi bagi tenaga 

kesehatan dalam mengembangkan asuhan keperawatan kepada pasien 

dan diharapkan dapat memotivasi perawat untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang patient safety dengan tindakan pencegahan risiko 

pasien jatuh 

 

 




