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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit 

membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan 

pengelolaan  hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis 

insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi 

solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera 

yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak 

mengambil tindakan yang seharusnya diambil (Kementrian Kesehatan RI 

[Kemenkes], 2011). 

Dalam pelaksanaan program patient safety di rumah sakit, kejadian pasien 

jatuh merupakan salah satu indikator berjalan tidaknya pelaksanaan program ini. 

Miake-Lye and Shekelle (2013) dalam National Database of Nursing Quality 

Indicators mendefinisikan jatuh sebagai "Gerakan ke bawah yang tidak 

diharapkan dan tidak menyebabkan cedera", sedangkan World Health 

Organization (WHO) mendefinisikan jatuh sebagai " Suatu peristiwa yang 

berakibat pada seseorang yang tergeletak secara tidak sengaja di tanah atau lantai 

atau tingkat yang lebih rendah " (Sanjoto, 2014). 

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh rumah sakit dalam mengurangi 

atau mencegah kejadian pasien jatuh. Pencegahan pasien jatuh adalah masalah 
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yang kompleks tentang kesehatan, pelayanan sosial, kesehatan masyarakat dan 

pencegahan kecelakaan. Dalam buku "Preventing Falls in Hospitals: A Toolkit for 

Improving Quality of Care" (2013), menyebutkan bahwa di Inggris dan Wales, 

sekitar 152.000 jatuh dilaporkan di rumah sakit akut setiap tahun, dengan lebih 

dari 26.000 dilaporkan dari unit kesehatan mental dan 28.000 dari rumah sakit 

masyarakat. Beberapa kasus berakibat pada kematian, luka berat atau sedang 

dengan perkiraan biaya sebesar £ 15 juta per tahun (Sanjoto, 2014). Data di 

Indonesia menurut Nadzam 2009, Morse melaporkan 2,2 - 7% kejadian pasien 

jatuh / 1000 tempat tidur per hari di ruang perawatan akut pertahun. 

Data dari Siloam Hospitals Lippo Cikarang menunjukkan dari bulan 

Januari sampai bulan Juni 2017, kejadian pasien jatuh mencapai angka 0%. Tetapi 

terdapat ketidakpatuhan perawat yang melakukan intervensi risiko jatuh pada 

pasien risiko jatuh pada bulan Juni 2017 di SHLC. Beberapa faktor yang 

mendukung rendahnya jumlah kejadian pasien jatuh di Siloam Hospitals Lippo 

Cikarang meliputi  kepatuhan perawat melakukan pengkajian risiko jatuh terhadap 

setiap pasien baru, roda tempat tidur dalam kondisi terkunci, posisi tempat tidur 

ditempatkan pada posisi terendah, pegangan tempat tidur dalam posisi terangkat , 

gelang kuning/pin risiko jatuh terpasang, bel pasien dalam jangkauan pasien, 

penandaan risiko jatuh pada papan pasien di nurse station, edukasi pada pasien 

dan keluarga/pendamping. Akan tetapi data yang dimuat oleh SHLC tentang 

pencapaian implementasi intervensi IPSG (International Patient Safety Goal) ke-6 

di bulan Juni masih 80,42% sedangkan standar yang ditetapkan seharusnya adalah 

100%. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai gambaran 
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pencegahan risiko jatuh pada pasien dewasa oleh perawat di ruang rawat inap 

Orchid SHLC. 

1.2 Rumusan Masalah 

JCI (Joint Commision International) telah menetapkan 6 patients safety 

goal. Goal ke-6 yaitu pelaksanaan pencegahan risiko jatuh pada pasien, belum 

sepenuhnya terlaksana dengan baik. Untuk mencegah terjadinya pasien jatuh 

maka pencegahan risiko jatuh harus dilaksanakan dengan benar dan dapat masalah 

dapat dirumuskan sebagai: “Gambaran Pencegahan Risiko Jatuh pada Pasien 

Dewasa oleh Perawat di Ruang Rawat Inap Orchid SHLC”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pencegahan 

risiko jatuh pada pasien dewasa oleh perawat di ruang rawat inap Orchid SHLC. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian untuk penelitian ini adalah: “Bagaimanakah 

gambaran pencegahan risiko jatuh pada pasien dewasa oleh perawatdi ruang rawat 

inap Orchid SHLC?” 

1.5 Manfaat penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 

1) Bagi Siloam Hospitals Lippo Cikarang 

Sebagai masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan khususnya untuk 

keselamatan pasien di ruangan rawat inap. 

2) Bagi Institusi Pendidikan 
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Dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang lebih detail tentang 

tingkat kepatuhan perawat dalam melakukan pencegahan  perawat pada 

pasien risiko jatuh di ruang rawat inap. 

3) Bagi Bidang Penelitian 

Memberikan informasi tentang gambaran pencegahan risiko jatuh pada 

pasien di ruang rawat inap di Siloam Hospitals Lippo Cikarang. 

4) Bagi Peneliti 

Sebagai pengaplikasian dari metodologi penelitian deskriptif kuantitatif 

untuk melihat tingkat kepatuhan perawat dalam melaksanakan pencegahan 

risiko jatuh pada pasien di ruang rawat inap Siloam Hospitals Lippo 

Cikarang. 

 

  




