
1  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kejadian jatuh dan cedera akibat terjatuh sering dilaporkan menimpa 

pasien di rumah sakit saat menjalani perawatan inap. Dampak yang dapat 

ditimbulkan dari insiden jatuh pasien dapat menyebabkan kejadian yang tidak 

diharapkan seperti luka robek, fraktur, cedera kepala, pendarahan sampai 

kematian, menimbulkan trauma psikologis, perpanjangan waktu dalam 

perawatan dan peningkatan biaya perawatan pasien akibat penggunaan 

peralatan diagnostik yang tidak perlu. Hal ini juga berdampak bagi rumah 

sakit itu sendiri dengan menimbulkan risiko tuntutan hukum dari pasien atau 

keluarga pasien karena dianggap lalai dalam melakukan perawatan pasien 

dirumah sakit (Miake-Lye dkk, 2013). 

Nadzam (2009) melaporkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh 

Morse pada tahun 2008 tentang masalah kejadian pasien jatuh di Amerika 

Serikat. Hasil dari survey menunjukan data sebesar 2,3-7/1000 pasien jatuh 

dari tempat tidur setiap hari. Dari data survey tersebut menunjukan bahwa 29-

48% pasien mengalami luka, dan 7,5% dengan luka-luka yang serius.  

Di Indonesia, data dari laporan Kongres XII Perhimpunan Rumah 

Sakit Indonesia (PERSI, 2012) menunjukkan bahwa kejadian pasien jatuh 
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termasuk ke dalam lima besar insiden medis rumah sakit dan menduduki 

peringkat kedua setelah medicine error. Berdasarkan dari laporan tersebut 

maka didapatkan data dengan kejadian jatuh sebanyak 34 kejadian, 

membuktikan bahwa kejadian jatuh pada pasien masih tinggi dirumah sakit 

yang ada di Indonesia. Kongres XII PERSI di Jakarta pada tanggal 8 

November 2012 melaporkan bahwa kejadian pasien jatuh di Indonesia pada 

bulan Januari – September 2012 ini sebesar 14% (Komariah, 2012).  

Di Siloam Hospital Manado Nurse Station 5.3, kejadian pasien jatuh 

pada bulan januari hingga juni tahun 2017 sudah tercatat satu insiden, dimana 

pada awal pasien masuk diruang rawat inap pasien masuk dalam kateristik 

risiko jatuh rendah namun setelah menjalani operasi (post op) pasien masuk 

dalam karakteristik jatuh tinggi. Ketika pasien dalam keadaan sendiri, pasien 

hendak ke toilet, karena pasien masih belum kuat dalam bergerak atau 

mobilisasi maka pasien jatuh didekat bed pasien. Menurut data tersebut juga 

menunjukkan bahwa dari 2490 pasien yang dirawat, terkaji 1420 pasien 

berisiko jatuh rendah, 970 pasien berisiko jatuh sedang, dan 90 pasien 

berisiko jatuh tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengetahui gambaran karakteristik pasien dengan risiko jatuh yang ada 

Siloam Hospitals Manado 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Mengacu dari uraian masalah di atas maka sangat penting untuk 

menjaga keselamatan pasien dirumah sakit khususnya bagi pasien rawat inap, 

diperlukan suatu perhatian terhadap pasien yang baru masuk dalam 
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pengkajian karakteristik pasien yang berisiko jatuh baik rendah, sedang 

maupun tinggi. Perhatian ini dapat dilakukan oleh perawat yang bertugas 

diruangan, perhatian yang diberikan perawat adalah menjaga mobilitas 

pasien, aktivitas pasien dan juga observasi yang selalu dilakukan selama 

pasien di rumah sakit. Hal ini dikarenakan perawat adalah orang yang selalu 

dekat dengan pasien selama pasien dirawat dan peran perawat yang penting 

untuk meninjau akan kemajuan kesehatan pasien selama di rumah sakit. 

Berdasarkan data dari latar belakang diatas membuktikan bahwa 

diruang rawat inap dewasa nurse station 5.3 di Siloam Hospital Manado 

terdapat kejadian pasien jatuh dan jumlah pasien yang masuk dengan 

karakteristik risiko jatuh rendah, sedang dan tinggi. Untuk itu penulis tertarik 

untuk mengindentifikasi tentang gambaran karakteristik pasien dengan risiko 

jatuh di nurse station 5.3 Siloam Hospitals Manado. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana karakteristik pasien dengan risiko jatuh di nurse station 5.3 

Siloam Hospitals Manado? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengidentifikasi gambaran karakteristik pasien dengan resiko jatuh 

di ruang rawat inap N.S 5.3 Siloam Hospital Manado. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengidentifikasi karakteristik pasien dengan risiko jatuh 

sedang 
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2. Untuk mengidentifikasi karakteristik pasien dengan risiko jatuh 

tinggi 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1  Manfaat Siloam Hospitals Manado 

Memberikan gambaran tentang pelaksanaan keselamatan 

pasien terhadap kejadian pasien jatuh sehingga dapat dijadikan 

bahan evaluasi untuk mengembangkan keselamatan pasien dan 

layanan keperawatan yang dapat memuaskan pasien atau klien. 

1.5.2  Manfaat Institusi Pendidikan (pengajar dan mahasiswa) 

a. pengajar 

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya atau 

memberikan ilmu pengetahuan, terutama di bidang kesehatan 

dan khususnya pengembangan ilmu manajemen keperawatan 

dalam meningkatkan asuhan keperawatan kepada pasien 

terutama pada keselamatan pasien.  

b. Mahasiswa  

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri 

menghadapi dunia kerja, terutama mahasiswa yang akan 

menjadi perawat di Siloam Hospitals Manado. 

 

                    




