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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Program peningkatan pelayanan profesional yang bermutu di Rumah Sakit 

saat ini tidak lagi berfokus pada kepuasan pasien, tetapi yang lebih penting yaitu 

adalah keselamatan pasien (patient safety). Dari hal itu diharapkan keselamatan 

pada pasien dapat terlaksana sehingga akan meningkatkan kepuasan pasien. 

Diperlukan asuhan keperawatan yang menitikberatkan pada program 

keselamatan pasien (patient safety). Asuhan pasien yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan patient safety adalah pengkajian resiko jatuh, identifikasi pasien, 

pengelolaan resiko pasien, pelaporan dan analisa insiden, kemampuan belajar 

dari insiden, tindak lanjut insiden dan implementasi solusi untuk meminimalkan 

adanya resiko jatuh (Yulia S, 2010). 

 Sebagai upaya untuk mendorong pelayanan kesehatan yang aman bagi 

pasien, Menteri Kesehatan (Permenkes) menerbitkan peraturan UU tentang 

keselamatan pasien di rumah sakit pada tahun 2011. Selain itu, Komite 

Akreditasi Rumah Sakit (KARS) mengembangkan standar akreditasi rumah 

sakit yang mengadopsi badan akreditasi internasional yaitu Joint Commission 

International (JCI) dan salah satu standar yang dikembangkan dalam akreditasi 

rumah sakit versi 2012 tersebut menyebutkan tentang Sasaran Keselamatan 
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Pasien (SKP) yang mengadopsi International Patient Safety Goals (IPSG). Salah 

satu sasaran keselamatan pasien tentang pengurangan resiko pasien jatuh.  

Pada bulan Januari – September 2012 didapati kejadian pasien jatuh di 

rumah sakit sebesar 14%. Hal ini dikemukakan pada Kongres XII PERSI di 

Jakarta pada tanggal 8 November 2012. Sehingga dapat dilihat bahwa presentasi 

pasien jatuh termasuk ke dalam lima besar insiden medis selain medication error 

(Komariah, 2012). Pada bulan Januari-Desember 2016 di Rumah Sakit Umum 

Siloam (RSUS), terdapat 13 kejadian pasien jatuh. Sedangkan dari bulan 

Januari-Juni 2017 di RSUS terdapat 7 kejadian pasien jatuh pada pasien dengan 

usia diatas 50 tahun. 

Cerebrovascular disease non-hemorrhagic (CVDNH) yang lebih dikenal 

dengan stroke non hemoragik adalah stroke yang disebabkan oleh penyumbatan, 

ini bisa terjadi di sepanjang jalur pembuluh darah arteri yang menuju ke otak. 

Dua arteri karotis interna dan dua arteri vertebralis merupakan arteri yang 

mensuplai darah ke otak. Arteri-arteri ini merupakan cabang dari lengkung aorta 

jantung.  Stroke non hemoragik lebih sering terjadi di bagian hemisfer otak, 

tetapi pada beberapa kejadian dapat terjadi di serebelum yaitu otak kecil dan 

batang otak. Stroke non hemoragik biasanya timbul tanpa gejala atau 

asimtomatik atau kelemahan ringan, kecanggungan dan penurunan pada daya 

ingat. Akan tetapi, dapat menimbulkan cacat berat, penurunan kognitif dan 

demensia jika stroke ini terjadi secara berulang-ulang. Stroke iskemik dapat 

dibagi menjadi tiga jenis, yaitu stroke embolik, stroke trombotik dan stroke 

hipoperfution sistemik (Smeltzer, 2008).   
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Stroke non hemoragik juga dapat mengakibatkan gangguan fungsi kognitif 

ringan-berat pada penderita. Gangguan kognitif yang dapat timbul dari stroke 

non hemoragik seperti ketidakmampuan dalam mengambil keputusan, gangguan 

memori dan penilaian, disorientasi waktu, tempat dan orang, gangguan persepsi 

dan kesulitan dalam berfikir. Perubahan kemampuan intelektual, afasia, perilaku 

lambat dan kewaspadaan yang merupakan salah satu manisfestasi klinis dari 

stroke hemisfer kiri (Brunner & Suddarth, 2002). 

Stroke adalah penyebab utama kematian di Indonesia pada orang yang 

berusia usia di atas lima puluh tahun, 15,4% dari kematian disebabkan oleh 

stroke, dengan angka kematian sebesar 99/100 000 dan kecacatan 685/100 000, 

dengan persentase 1,4% pada pendarahan subarachoid, 18,5% pada pendarahan 

intraserebral dan stroke iskemik sebesar 42,9% dengan usia rata-rata penderita 

stroke adalah 58,8 tahun (Kusuma, 2009). Dengan melihat persentase yang ada 

stroke iskemik lebih sering dialami orang di Indonesia. 

Terdapat 8,3 per 1000 orang di Indonesia menderita stroke. Kejadian stroke 

dibagi menjadi dua yaitu stroke hemoragik dan stroke non hemoragik dan (80%) 

kejadian stroke disebabkan oleh stroke non hemoragik dan (20%) kejadian 

stroke hemoragik (Depkes, 2011). Di RSUS sendiri kejadian CVDNH di lantai 

6 stroke unit cukup tinggi dalam 7 bulan terakhir, yaitu dari bulan Januari-Juli 

2017 terdapat 156 kejadian pasien dengan CVDNH.   

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk 

melakukan penelitian tentang tingkat resiko jatuh pada pasien dengan CVDNH 

di Rumah Sakit Umum Siloam Karawaci Tanggerang. 
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1.2  Perumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dilihat bahwa stroke non 

hemoragik sering dialami orang di Indonesia terutama yang diatas usia lima 

puluh tahun. Melihat Kejadian CVDNH di Paviliun Umun Rumah Sakit Siloam 

Karawaci yang cukup tinggi dan melihat stroke non hemoragik akan 

memberikan dampak yang cukup serius pada sistem neurologi seseorang. 

Dengan terganggunya sistem tersebut maka resiko jatuh pada seseorang akan 

semakin tinggi. Stroke non hemoragik juga dapat menyebabkan gangguan 

kognitif dan salah satunya adalah disorientasi. Seseorang yang mengalami 

disorientasi waktu, tempat, dan orang akan lebih beresiko untuk mengalami 

kejadian jatuh. Melihat persentase kejadian pasien jatuh di Indonesia yang cukup 

tinggi, dan melihat kejadian pasien jatuh  di Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam 

Karawaci Tangerang. Oleh karena itu, peneliti mengambil rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah gambaran tingkat risiko jatuh pada pasien dengan 

CVDNH di Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam Karawaci Tangerang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

tingkat resiko jatuh pada pasien CVDNH di Paviliun Umum Rumah Sakit 

Siloam Karawaci Tangerang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 
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1. Mengidentifikasi tingkat resiko jatuh pada pasien dengan 

CVDNH di Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam Karawaci 

Tangerang. 

2. Mengidentifikasi skor resiko jatuh menggunakan pengkajian 

Siloam hospitals (Assesmen Risiko Jatuh John Hopkins Hospital 

yang sudah dimodifikasi) pada pasien dengan CVDNH di Rumah 

Sakit Umum Siloam Karawaci Tangerang. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran tingkat resiko jatuh pada pasien CVDNH di Paviliun 

Umum Rumah Sakit Siloam Karawaci Tangerang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Rumah Sakit 

Penelitian ini membantu menambah referensi bagi Rumah Sakit guna 

meningkatkan pelayanan, dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

perawat mengenai resiko jatuh pada pasien dengan CVDNH, sehingga 

perawat dapat lebih meminimalkan kejadian pasien jatuh di Paviliun 

Umum Rumah Sakit Siloam Karawaci Tanggerang. 

1.5.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini bermanfaat menambah wawasan sebagai acuan 

pembelajaran tentang resiko jatuh pada pasien dengan CVDNH, guna 

meningkatkan pelayanan sebagai perawat profesional di Rumah Sakit. 

 

 




