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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, serta manfaat 

penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Harus tetap 

meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat 

agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Rumah sakit harus 

memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku sesuai dengan akreditasi 

rumah sakit. Akreditasi dilakukan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. 

Secara International oleh Joint Commission International (JCI) di seluruh 

dunia dan nasional telah dibuat suatu standar akreditasi rumah sakit yang 

memberlakukan International Patient Safety Goals (IPSG). Menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017,  di Indonesia sendiri secara nasional 

untuk seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, diberlakukan Sasaran Keselamatan 

Pasien Nasional yang terdiri dari: Pertama, Mengidentifikasi pasien dengan 

benar. Kedua, Meningkatkan komunikasi yang efektif. Ketiga, Meningkatkan 

keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Keempat,  Meningkatkan lokasi 

pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang 
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benar. Kelima, Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Keenam, 

Mengurangi risiko cidera akibat terjatuh. Tujuan Sasaran Keselamatan Pasien 

adalah untuk menggiatkan perbaikan-perbaikan tertentu dalam soal 

keselamatan pasien (PMK No. 11, 2017). Sasaran Keselamatan Pasien ini 

diterapkan di setiap rumah sakit sebagai pedoman yang membantu pihak medis, 

khususnya perawat dalam pemberian asuhan keperawatan yang tepat dan benar 

pada pasien, sehingga dapat mengurangi kesalahan yang dapat terjadi. 

Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa di setiap rumah sakit dalam 

penerapan sasaran keselamatan pasien mencapai secara keseluruhan (100%) 

sesuai dengan standar. 

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap lima perawat di ruang rawat 

inap lantai 5 Siloam Hospitals Manado di bulan Agustus selama satu hari. Hasil 

menyatakan bahwa, kelima perawat paham tentang IPSG ketika awal masuk 

sebagai pekerja di Siloam Manado, pada saat mengikuti orientasi awal. Dari 

kelima perawat, tiga perawat paham akan tujuan dari penerapan IPSG, dapat 

menyebutkan keenam IPSG dengan benar. Kemudian dua perawat lainnya tidak 

paham akan tujuan dari penerapan IPSG di rumah sakit dan tidak dapat 

menyebutkan keenam IPSG dengan benar. Siloam Hospitals Manado berdiri 

sejak tahun 2012 dan telah menerapkan IPSG sesuai dengan SOP Siloam pusat 

di daerah Karawaci, Tangerang. Selama lima tahun ini SOP untuk IPSG di 

SHMN mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan yang dibuat rumah sakit 

Siloam.  
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IPSG sudah menjadi sistem yang diterapkan di berbagai rumah sakit untuk 

keselamatan pasien dan pelayanan kesehatan. Perlu dipahami bahwa IPSG ini 

bukan hanya perawat yang melaksanakannya, tetapi oleh semua tenaga 

kesehatan yang terlibat dalam pelayanan patient center melalui IPSG.  Dalam 

menerapkan IPSG, perawat perlu memiliki pengetahuan yang baik. Secara 

keseluruhan belum pernah dilakukan evaluasi pengetahuan perawat yang ada di 

Siloam Hospitals Manado tentang IPSG. Dengan demikian, peneliti ingin 

meneliti bagaimana tingkat pengetahuan perawat tentang IPSG di ruang rawat 

inap lantai 5 Siloam Hospitals Manado. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

International Patient Safety Goals (IPSG) merupakan standar yang harus 

diterapkan setiap rumah sakit dengan baik sebagai pedoman dan mencegah 

adanya insiden yang merugikan pasien dan rumah sakit, dan diharapkan 

mencapai 100%. Siloam Hospitals Manado telah menerapkan IPSG sejak awal 

berdirinya. Dalam menerapkan IPSG diperlukan pengetahuan yang baik. Secara 

keseluruhan belum pernah dilakukan evaluasi tingkat pengetahuan perawat 

yang ada di Siloam Hospitals Manado tentang IPSG. Oleh karena itu,  peneliti 

tertarik untuk meneliti tingkat pengetahuan perawat tentang IPSG di ruang 

rawat inap lantai 5 Siloam Hospitals Manado. 

 

 

 



4 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

perawat tentang IPSG di ruang rawat inap lantai 5 Siloam Hospitals 

Manado. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik demografi perawat di ruang rawat 

inap lantai 5 Siloam Hospitals Manado. 

2.  Mengidentifikasi tingkat pengetahuan perawat tentang 

International Patient Safety Goals di ruang rawat inap lantai 5 

Siloam Hospitals Manado. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana tingkat pengetahuan perawat tentang IPSG di ruang rawat inap 

lantai 5 Siloam Hospitals Manado? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, 

informasi dan pengetahuan, serta menjadi referensi dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan tentang IPSG. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi pengembangan penelitian  

Peneliti  berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 

penelitian selanjutnya. 
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2) Bagi Rumah Sakit 

Penelitian ini bermanfaat dalam penerapan International Patient 

Safety Goals sebagai pedoman yang digunakan untuk meningkatkan 

keselamatan pasien dalam mencegah terjadinya insiden keselamatan 

pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




