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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

pertanyaan penelitian dan manfaat penelitian.  

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan pasien dirumah sakit merupakan tujuan rumah sakit dalam 

penerapan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian risiko, identifikasi 

serta intervensi, incident report dan kemampuan mempelajari kejadian yang 

telah terjadi (Kementrian Kesehatan, 2011). Menurut Anshar (2013) risiko 

yang berhubungan dengan keselamatan pasien dirumah sakit adalah semua isu 

yang berdampak pada pencapaian pelayanan yang bermutu tinggi, aman dan 

efektif, salah satunya adalah risiko jatuh yang disebabkan oleh pergeseran 

pusat gravitasi tubuh terlalu besar, cepat dan tiba-tiba, gangguan lingkungan 

serta faktor intrinsik seperti hilangnya fungsi sensorik. 

Kejadian pasien jatuh di rumah sakit menjadi masalah yang serius karena dapat 

menyebabkan cidera ringan sampai kematian serta memperpanjang lama 

perawatan (length of stay) di rumah sakit serta biaya perawatan yang menjadi 

lebih besar (Miller, 2012). 

Di rumah sakit pada berbagai negara yaitu di Amerika, Inggris, Denmark dan 

Australia pasien yang mengalami jatuh dengan kategori kejadian tidak diduga 

di rumah sakit sebanyak 3,2% sampai 16,6% (World Health Organization, 

2007). Dalam penelitian hubungan pengetahuan dengan kepatuhan perawat 
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dalam pelaksanaan pencegahan resiko jatuh (Setyarini, 2013) melaporkan di 

Indonesia 2,2% sampai 7% kejadian pasien jatuh, 29% sampai 48% pasien 

mengalami cedera dan 7.5% mengalami luka serius.  

The Joint Commision International (2011), menyatakan bahwa rumah sakit 

memerlukan elemen penilaian dalam mengurangi risiko jatuh yang meliputi 

proses pengkajian awal masuk pasien, pengkajian ulang secara berkala, 

penerapan penanggulangan, pemantauan hasil penanggulangan dan 

pengembangan kebijakan atau prosedur untuk pencegahan risiko jatuh. 

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/menkes/SK/II/2008 

tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penelitian Arianda, R. 

(2014), bahwa kejadian pasien jatuh diharapkan 100% tidak terjadi namun 

laporan dari kongres Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (2012) 

menunjukkan bahwa kejadian pasien jatuh di ruang rawat inap temasuk dalam 

tiga besar kejadian medis rumah sakit dan berada pada peringkat kedua setelah 

medication error dengan mendapatkan data kejadian jatuh sebanyak 34 

kejadian. Di rumah sakit Siloam Dhirga Surya sejak tahun 2015 hingga tahun 

2017 tercatat empat kasus pasien jatuh dengan kategori kejadian tidak diduga 

di ruang rawat inap disebabkan oleh tidak terlaksananya intervensi secara 

menyeluruh sesuai dengan standar yang ada di rumah sakit.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam pelaksanaan asuhan keperawatan beberapa negara di dunia maupun di 

Indonesia masih ditemukan angka kejadian pasien jatuh di rumah sakit. 

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang di tetapkan 
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oleh Menteri Kesehatan RI, kejadian pasien jatuh di rumah sakit diharapkan 

tidak terjadi. Di Indonesia kejadian pasien jatuh di rawat inap termasuk dalam 

tiga besar kesalahan medis yang ditemukan di rumah sakit. Di rumah sakit 

Siloam Dhirga Surya ditemukan sebanyak empat kejadian jatuh dalam rentang 

tahun 2015-2017.  Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu 

dilaksanakan penelitian dengan rumusan masalah “Bagaimana gambaran 

pelaksanaan intervensi risiko jatuh di ruang rawat inap rumah sakit Siloam 

Dhirga Surya”. 

1.3 Tujuan Penelitian  

1) Tujuan Umum 

Telah diketahui gambaran pelaksanaan intervensi risiko jatuh di ruang rawat 

inap rumah sakit Siloam Dhirga Surya.  

2) Tujuan khusus 

Telah diketahui karakteristik perawat di rumah sakit Siloam Dhirga Surya 

serta telah didapapatkan gambaran pelaksanaan intervensi risiko jatuh 

(ringan, sedang dan berat) yang di rumah sakit Siloam Dhirga Surya yang 

terindikasi memiliki risiko jatuh. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian yang digunakan adalah bagaimana gambaran 

pelaksanaan intervensi risiko jatuh di rumah sakit Siloam Dhirga Surya?  
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Table 1.1 Definisi Konseptual dan Operasional 

 

Konseptual Operasional Alat ukur Cara ukur Hasil ukur Skala 

ukur 

Usia terhitung 

sejak tanggal 

kelahiran 

sampai tanggal 

dilakukan 

penelitian 

Usia 

dikelompokkan 

dalam 3 bagian 

yaitu 17-25 

tahun, 26-35 

tahun dan 36-

45 tahun 

(Depkes, 2009) 

Lembar 

persetujuan 

penelitian 

Pernyataan 

dalam lembar 

persetujuan 

penelitian 

17-25 

tahun, 26-

35 tahun 

dan 36-45 

tahun 

Ordinal 

Pendidikan 

terakhir adalah 

jenjang 

pendidikan 

tertinggi yang 

pernah dicapai 

Pendidikan 

terakhir 

perawat adalah 

diploma tiga 

dan profesi 

Lembar 

persetujuan 

penelitian 

Pernyataan 

dalam lembar 

persetujuan 

penelitian 

Diploma 

tiga 

Profesi 

Ordinal 

Risiko jatuh 

adalah keadaan 

seseorang yang 

memiliki 

faktor-faktor 

peningkatan 

kerentanan 

untuk terjatuh 

yang dapat 

mengakibatkan 

cidera fisik dan 

organ tubuh 

lainnya 

(Tinetti, 2013) 

Ruang rawat 

inap adalah 

tempat 

pemberian 

pelayanan 

kesehatan 

secara terus 

menerus lebih 

dari 24 jam 

(Miller, 2012) 

 

Risiko jatuh 

didefinisikan 

sebagai 

seseorang yang 

memiliki 

kemungkinan 

mendapatkan 

cedera atu tidak 

pada saat 

mengalami 

perubahan 

posisi. 

Ruang rawat 

inap 

didefinisikan 

sebagai ruang 

bangsal dan 

ruang 

perawatan 

intensif. 

Lembar 

checklist 

Checklist 

diukur 

menggunakan 

skala 

Guttman 

Skor 

tertinggi 

satu untuk 

jawaban 

ya dan 

terendah 

nol untuk 

jawaban 

tidak 

Nominal 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1) Bagi institusi pelayanan kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada institusi 

pelayanan kesehatan dalam hal pelaksanaan asuhan keperawatan intervensi 

risiko jatuh di rumah sakit Siloam Dhirga Surya. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan membantu institusi pelayanan kesehatan dalam menetapkan 

aturan pelaksanaan intervensi risiko jatuh di rumah sakit.  

2) Bagi profesi keperawatan 

Diharapkan dapat menjadi informasi sehingga menjadi pengingat dalam 

meningkatkan kepatuhan perawat melakukan intervensi risiko jatuh untuk 

meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit. 

3) Peneliti 

Mengaplikasikan teori penelitian dalam kegiatan yang nyata di rumah sakit, 

menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat menjadi rujukan bagi 

peneliti selanjutnya mengenai gambaran pelaksanaan intervensi risiko jatuh.   

 

 

 

 

 

 




