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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Joint Commision International (JCI) menetapkan sasaran internasional keselamatan pasien 

dengan meningkatkan keamanan obat-obatan, memastikan lokasi pembedahan, prosedur yang 

benar dan pembedahan pada pasien yang benar, memastikan keamanan risiko jatuh pasien. 

(JCI, 2011). Dalam Kongres Persi XXI di Jakarta pada tanggal 8 November 2012 melaporkan 

bahwa kejadian pasien jatuh di Indonesia pada bulan Januari sampai September 2012 sebesar 

14%. Hal ini membuat persentasi pasien jatuh termasuk ke dalam lima besar insiden medis 

selain medicine error (Komariah, 2012). Berdasarkan data di Siloam hospitals makassar  

bahwa angka 0,5%  pasien jatuh pada tahun 2017. Undang- Undang No. 44/2009 tentang 

Rumah Sakit, untuk itu pihak Rumah sakit  perlu meminimalkan kesalahan – kesalahan yang 

mungkin terjadi dalam setiap tindakan yang dilakukan terhadap pasien. Menurut Depkes 

(2006) keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat 

asuhan pasien lebih aman. Incident Keselamatan Pasien (IKP) dalam pelayanan kesehatan  

adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan 

cidera yang seharusnya tidak terjadi. Incident Keselamatan Pasien ini meliputi kejadian tidak 

diharapkan (KTD), kejadian nyaris cidera (KNC), kejadian potensial cedera (KPC), kejadian 

centinel (KKP-RS, 2007). Dalam pelaksanaan program patient safety di rumah sakit, kejadian 

pasien jatuh merupakan salah satu indikator berjalan tidaknya program ini. Mendefinisikan 

pasien jatuh pun memiliki tantangan tersendiri MiakeLye (2013) dalam National Database of 

Nursing Quality Indicators mendefinisikan jatuh sebagai “ an unplanned descent to the floor 

with or without injury”. Angka kejadian incident keselamatan pasien didasarkan pada standar 

pelayanan minimal rumah sakit. Standar pelayanan minimal rumah sakit menetapkan bahwa 

kejadian infeksi pasca operasi ≤1,5%, kejadian infeki nosokomial ≤1,5%, tidak ada pasien 
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jatuh yang berakibat kecacatan, kematian 100%, tidak adanya kejadian kesalahan pemberian 

obat 100%, tidak ada kejadian salah tindakan pada operasi 100% (Kepmenkes, 2008). 

Kejadian jatuh berhubungan dengan lansia, berdasarkan data secara global jumlah penduduk 

lansia di dunia saat ini diperkirakan  ada 500 juta jiwa dengan usia rata-rata 60 tahun dan 

diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 1,2 milyar jiwa. Secara demografi menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah Indonesia 

sebanyak 237.641.326 juta jiwa dengan jumlah penduduk lanjut usia sebanyak 18.118.699 

juta jiwa. Kota Makassar, (Kabupaten Soppeng)  penduduk lansia terbanyak yaitu 13,15%  

data sensus penduduk menurut Badan Pusat Statistik 2010. Berdasarkan observasi bahwa 

pasien lansia terbanyak adalah ruang samaria  siloam hospitals makassar.  Lansia merupakan 

salah satu pasien yang  rentan dengan risiko jatuh. Setiap rumah sakit mempunyai standar 

operasional prosedur yang diterapkan baik secara modifikasi  ataupun kebijakan sendiri. 

Berdasarkan standar operasional prosedur rumah sakit siloam hospitals makassar dijelaskan 

bahwa %, tidak ada pasien jatuh yang berakibat kecacatan,kematian 100%. Pihak Rumah 

sakit  perlu meminimalkan kesalahan – kesalahan yang mungkin terjadi dalam setiap tindakan 

yang dilakukan terhadap pasien. Salah satu upaya meminimalkan kejadian–kejadian tersebut 

adalah dengan pembentukan Tim Keselamatan Pasien di Rumah sakit  yang bertugas 

menganalisis dan mengkaji kejadian – kejadian yang berhubungan dengan keselamatan 

pasien. Misalnya bidang pelayanan keperawatan,  keperawatan adalah kegiatan pemberian 

asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau  masyarakat, baik dalam  keadaan sakit 

maupun sehat. Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang 

merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat 

keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau  masyarakat, baik sehat 

maupun sakit. Praktik keperawatan  adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh  perawat 

dalam bentuk asuhan  keperawatan.  Asuhan keperawatan adalah  rangkaian  interaksi 
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perawat dengan  klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan 

kemandirian klien dalam merawat dirinya. Pengalaman perawat dalam  penerapan  pemberian 

asuhan keperawatan relatif berbeda dalam setiap individu, hal yang didapatkan secara empiris 

juga bisa mempengaruhi bagaimana asuhan keperawatan yang diberikan kepada setiap 

pasien, yaitu  kepada ibu hamil, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Belum ada 

penelitian yang membahas tentang penelitian pengalaman dan mendeskripsikan pengalaman 

perawat dalam  penerapan  pemberian asuhan keperawatan di siloam hospitals makassar 

itulah alasan mengapa peneliti ingin melakukan penelitian tersebut. 

I.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa peneliti dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut: “apakah fenomena pengalaman perawat dalam memberikan asuhan 

keperawatan  pada pasien lansia dengan risiko jatuh siloam hospitals Makassar ?” 

I.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

mendiskripsikan pengalaman perawat dalam  merawat  pasien lansia dengan  risiko jatuh di 

ruang samaria siloam hospitals makassar.  

1.4 Pertanyaan Penelitian 

       1). Bagaimanakah  pengalaman, ketika merawat pasien lansia dengan risiko  jatuh. 

I. 5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1). Menambah wawasan pembaca bagaimana pengalaman perawat dalam memberikan 

asuhan keperawatan pada pasien lansia dengan risiko jatuh ruang samaria, di siloam 

hospitals makassar. 

      2). Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya  
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1.5.2 Manfaat Praktis 

Pertama, untuk menjadi bahan penelitian selanjutnya dalam hal, pengalaman perawat 

dalam memberikan asuhan keperawatan  pada pasien lansia dengan risiko jatuh ruang 

samaria,  siloam hospitals makassar. Kedua, Sebagai bahan evaluasi untuk di ruang 

samaria, siloam hospitals makassar yang diteliti mengenai pengalaman perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan  pada pasien lansia dengan risiko jatuh ruang samaria, 

di siloam hospitals makassar. Ketiga, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

kuliah program sarjana keperawatan di Universitas Pelita Harapan, Tangerang. 

 




