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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

      Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, rumusan tujuan, kerangka konseptual, pertanyaan 

penelitian, hipotesis, variabel penelitian, definisi operasional dan 

konseptual, serta manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

       Mutu pelayanan keperawatan merupakan indikator kualitas penentu 

citra institusi pelayanan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan tenaga 

keperawatan merupakan kelompok profesi dengan jumlah terbanyak dan 

berinteraksi terdekat dengan pasien. Pasien sebagai pengguna jasa 

pelayanan keperawatan  memiliki hak untuk mendapatkan asuhan yang 

bermutu dan mengutamakan keselamatan (Nursalam, 2011).  

     Dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan keperawatan suatu rumah 

sakit, diperlukan suatu standar baik sebagai target maupun alat kontrol bagi 

perawat dalam pemberian asuhan keperawatan yang diatur oleh manajemen 

keperawata. Manajemen keperawatan adalah suatu proses layanan 

keperawatan yang mencakup kegiatan planning, organizing, actuating, 

controlling dalam memberikan Asuhan  Keperawatan, pengobatan, dan rasa 

aman kepada pasien, keluarga, dan masyarakat.   

              Rumah Sakit dalam hal pelaksanaan pemberian pelayanan asuhan 

keperawatan yang holistic. Hendaknya mengutamakan prinsip keselamatan 
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pasien. Keselamatan pasien (patient safety) merupakan prioritas utama 

dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab 

bersama seluruh profesi yang ada di pelayanan kesehatan dan terkait dengan 

isu mutu dan citra rumah sakit yang merupakan tanggung jawab semua 

petugas kesehatan untuk memastikan tidak ada tindakan yang 

membahayakan pasien. Keselamatan pasien banyak mendapat perhatian 

karena banyaknya tuntunan pasien mengenai medication error 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], 2011). 

     Terjadinya insiden yang membahayakan pasien akan merugikan pasien, 

staf, dan pihak rumah sakit. Dampak untuk rumah sakit sendiri yaitu 

menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap rendahnya kualitas 

dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 32, 2009) menyatakan 

bahwa pasien berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya 

selama masa perawatan di rumah sakit. Cosway (2012) juga menyatakan 

bahwa keselamatan pasien telah menjadi prioritas untuk layanan kesehatan 

seluruh dunia.  

      Mengingat pentingnya masalah keselamatan pasien, maka diperlukan 

regulasi tentang keselamatan pasien di rumah sakit Indonesia. Dengan 

adanya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 

1691/Menkes/Per/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit, 

mendorong upaya pelayanan kesehatan yang aman bagi pasien. Komite 

Akreditasi Rumah Sakit (KARS) juga mengembangkan Standar Akreditasi 
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Rumah Sakit Versi 2012 yang mengadopsi standar Joint Commission 

International (JCI), sebagai pengganti standar yang lama. Salah satu bagian 

dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 mengadopsi 

International Patient Safety Goals (IPSG), yang berupa enam sasaran 

keselamatan pasien yaitu:  

1. Ketepatan identifikasi pasien 

2. Komunikasi yang efektif 

3. Peningkatan kewaspadaan terhadap obat high alert drugs  

4. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi 

5. Pengurangan risiko infeksi  

6. Pengurangan risiko jatuh. 

         Dari keenam sasaran tersebut, kejadian jatuh masih menjadi hal yang 

mengkhawatirkan pada seluruh pasien rawat inap di rumah sakit (Lloyd, 

2011) karena termasuk dalam tiga insiden terbesar, menduduki peringkat 

kedua, setelah medication error (Komariah, 2012). Mendefinisikan jatuhpun 

memiliki tantangan tersendiri (MiakeLyle,2013). Jatuh didefinisikan “an 

event which results in a person coming to rest inadvertently on the ground 

or floor or some lower level” yaitu sebuah aktifitas yang mengakibatkan 

seseorang datang untuk beristirahat secara tidak sengaja jatuh dilantai dasar 

atau tingkat yang lebih rendah (National Database of Nursing Quality 

Indicators, 2013; & World Health Organization [WHO],2017). 

Kejadian jatuh dan cedera akibat jatuh di rumah sakit sering menimpa 

pasien dewasa saat menjalani perawatan inap (Quigly et.al,2013). Menurut 



4 
 

jurnal yang diterbitkan  oleh US National Library of Medicine National 

Institute of Health pada tahun 2016, menyatakan bahwa kejadian jatuh 

selama perawatan di rumah sakit sebanyak 30% sampai 40 % merupakan 

pasien dewasa dan orang tua. WHO (2008) mengumpulkan sebanyak 3,2%-

16% kejadian tidak diharapkan (KTD) di rumah sakit Amerika  Serikat, 

Inggris, Denmark dan Australia. Di Inggris, dari 250.000 pasien yang jatuh 

per tahun, lebih dari 1000 pasien mengalami patah tulang Organisasi 

Nasional keselamatan pasien di Inggris NPSA (National Patient Safety 

Agency, 2012)  melaporkan bahwa 98% dari rumah sakit dengan fasilitas 

rawat inap, lebih dari 200.000 kejadian jatuh dalam kurun waktu 12 bulan. 

Dua puluh enam kejadian jatuh yang dilaporkan ke NPSA sepanjang tahun 

tersebut berakibat pada kematian dan sebagian besar kematian tersebut 

sebelumnya pasien mengalami cedera patah tulang pinggul.  

NPSA, (2012) memperkirakan lebih dari 530 pasien tiap tahun 

mengalami patah tulang panggul setelah mengalami kejadian jatuh selama 

dirawat di rumah sakit dan 440 pasien mengalami cedera patah tulang 

lainnya. Rumah sakit yang merawat kasus akut dengan jumlah tempat tidur 

pasien 800 buah terdapat kira-kira 24 kejadian jatuh setiap minggu dan lebih 

dari 1.260 setiap tahun. Sehubungan dengan hal tersebut biaya perawatan 

bertambah minimal £92.000 per tahun (NPSA, 2010). Berdasarkan angka 

jatuh di rumah sakit setiap tahun. D.Oliver et al, (2010)  dalam 

penelitiannya dengan judul Risk factors and risk assessment tools for falls in 

hospital in-patients menyatakan dalam setiap tahun di British, Inggris angka 
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kejadian jatuh meningkat  2,9-13 /1000 pasien jatuh dari tempat tidur setiap 

harinya.  

 Dalam buku Preventing Falls in Hospitals: “A Toolkit For Improving 

Quality of Care” (2013), menyebutkan bahwa di Inggris dan Wales, sekitar 

152.000 insiden jatuh terjadi di rumah sakit akut setiap tahun, lebih dari 

26.000 dari unit kesehatan mental dan 28000 dari community hospitals. 

Beberapa kasus berakibat pada kematian, luka berat atau sedang dengan 

perkiraan biaya sebesar kurang lebih 15 juta per tahun (Sanjoto,2014). 

Insiden jatuh di rumah sakit Swiss yang berakibat cedera ringan sebanyak 

30,1% dan 5,1% menyebabkan cedera berat serta memperpanjang lama 

perawatan (Schwendiman, 2008). 

       Hasil survei kejadian keselamatan pasien yang dilakukan oleh komite 

keselamatan pasien rumah sakit di Indonesia pada bulan Januari – April 

2011 melaporkan adanya pasien jatuh selama masa perawatan di rumah 

sakit (5,15%) (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%. Berdasarkan Keputusan 

Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit bahwa kejadian pasien jatuh yang 

berakhir dengan kecacatan/kematian diharapkan 100% tidak terjadi di 

rumah sakit, namun pada kenyataanya insiden pasien jatuh masih tinggi dan 

masuk kedalam tiga besar insiden medis rumah sakit yang menduduki 

peringkat kedua setelah medicine error (Komariah, 2012). Akibat yang 
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ditimbulkan dari insiden jatuh sendiri adalah  terjadinnya cedera, kerusakan 

fisik dan psikologis.  

                   Kecelakaan fisik yang paling ditakuti dari kejadian jatuh adalah patah 

tulang panggul. Jenis fractur lain yang sering terjadi akibat jatuh adalah 

fractur pergelangan tangan, lengan atas dan pelvis serta kerusakan jaringan 

lunak. Dampak psikologis adalah walaupun cedera fisik tidak terjadi, syok 

setelah jatuh dan rasa takut akan jatuh lagi dapat memiliki banyak 

konsekuensi termasuk ansietas, hilangnya rasa percaya diri, pembatasan 

dalam aktivitas sehari-hari, falafobia atau fobia jatuh, hingga berakibat pada 

kematian (US National Library of Medicine National Institute of Health, 

2016) sedangkan dampak bagi rumah sakit sendiri adalah menimbulkan 

risiko tuntutan hukum karena dianggap lalai dalam perawatan pasien Miake-

Lye et al, (2013). 

          Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya insiden pasien jatuh 

selama masa perawatan dirumah sakit seperti keadaan lingkungan rumah 

sakit,  kondisi fisik pasien, penyakit, pengaruh obat, riwayat jatuh 

sebelumnya, usia, kurangnya pengawasan dari keluarga, kurangnya jumlah 

perawat, kurangnya edukasi pada keluarga, hingga tidak dilaksanakannya 

dengan lengkap standar operasional prosedur (SOP) pencegahan pasien 

jatuh yang sudah ditetapkan oleh setiap rumah sakit. 

   Standar Keselamatan pasien Rumah Sakit yang digunakan Siloam 

Hospital Group mengacu pada “Hospital Patient Safety Standards”. yang 
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dikeluarkan oleh Joint Comission On Acreditation of Health Organization. 

Rumah sakit Siloam Kebon Jeruk (SHKJ) sendiri diakui sebagai salah satu 

rumah sakit di Indonesia yang terakreditasi JCI (Joint Comission On 

Acreditation of Health Organization). pada tahun 2016  Pengakuan ini 

menandakan bahwa rumah sakit tersebut sudah memenuhi standar JCI 

dalam menerapkan program keselamatan pasien dan berkomitmen untuk 

terus memperhatikan keselamatan pasien.  

 Tim Patient Safety atau Tim Keselamatan Pasien yang dibentuk oleh 

Siloam Hospital Kebon Jeruk (SHKJ) memiliki standar operasional 

prosedur (SOP) pencegahan jatuh yang merupakan serangkaian tindakan 

keperawatan untuk mempertahankan keselamatan pasien yang beresiko 

jatuh. SOP tersebut diadaptasi dari Johns Hopkins Fall Risk Assesement 

Tools. Mulai dari pengkajian risiko jatuh pada setiap pasien awal masuk, 

pemberian skoring risiko jatuh, lalu pemberian intervensi-intervensi untuk 

mencegah pasien jatuh dengan sesuai nilai skoring.  

Siloam Hospital Kebon Jeruk (SHKJ) menerapkan pemasangan gelang 

risiko jatuh, meletakkan tanda segitiga jatuh pada pintu kamar pasien, di 

atas tempat tidur pasien, menuliskan status risiko jatuh papan status pasien, 

mengatur tinggi rendahnya tempat tidur, memastikan bedrail terpasang pada 

keempat sisi, memastikan bel diletakkan di tempat yang terjangkau, roda 

tempat tidur terkunci, memposisikan tempat tidur pada posisi terendah, dan 

masih banyak lagi. (Lihat lampiran 2 SOP risiko jatuh SHKJ). 
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            Penelitian yang dilakukan oleh Setyarini et al, (2013) dengan judul 

penelitian Kepatuhan Perawat Melaksanakan Standar Prosedur 

Operasional Pencegahan Pasien Resiko Jatuh di Gedung Yosep 3 Dago dan 

Surya Kencana Rumah Sakit Borromeus juga dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Budiono, S. (2014) dengan judul The Implementation of 

Patient Fall Risk Management Program In Hospital. Menyimpulkan bahwa 

kepatuhan dalam pelaksanaan SOP (standard operating procedure) 

pencegahan pasien risiko jatuh di rumah sakit akan mampu mengurangi dan 

mencegah insiden pasien jatuh selama masa perawatan. 

         Namun, sepanjang tahun 2015 Tim Keselamatan Pasien Siloam 

Hospital Kebon Jeruk (SHKJ) masih mendapatkan sebanyak 24 insiden 

pasien jatuh. Diantaranya terjadi di Ruang rawat inap VIP Lantai 3. Di 

ruangan tersebut terjadi sembilan insiden jatuh, terbanyak dari ruangan lain, 

pada periode januari hingga desember 2017 terjadi insiden jatuh yang 

terdokumentasikan sebanyak enam orang yang berakibat pada  cedera 

kepala bagian frontal dextra, hematoma di pelipis kanan, dahi kanan, kepala, 

dan cedera pada kaki.  (lampiran 3 tabel grafik insiden pasien jatuh di 

Siloam Hospital Kebon Jeruk (SHKJ). 

              Observasi peneliti selama empat bulan saat peneliti menjadi mahasiswa 

SWP diruang tersebut peneliti kerap kali mendapatkan bahwa penerapan 

SOP (standar operasional prosedur) pencegahan pasien jatuh diruang 

tersebut tidak dilaksanakan dengan lengkap terlihat dari beberapa pasien 

yang telah dikategorikan risiko jatuh oleh perawat masih ditemukan bebrapa 
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poin pelaksanaan SOP yang tidak dilaksanakan kepada pasien risiko jatuh 

seperti tidak menempelkan lambang risiko jatuh diatas tempat tidur dan 

didepan pintu kamar pasien, bed raill yang tidak terpasang, dan barang yang 

dibutuhkan tidak didekatkan pada pasien, pispot atau commode yang jauh 

letaknya dari tempat tidur pasien hingga sulit digapai oleh pasien. hal-hal 

berikut merupakan kejadian-kejadian yang sering ditemukan diruang rawat 

tersebut yang membuat berisiko jatuh pada setiap pasien yang berisiko 

jatuh.  

      Berdasarkan nilai standard brenchmark fall incident SHKJ menargetkan 

fall incident selama masa perawatan hanya sebesar <0,1% namun dengan 

terjadinnya kejadian tersebut menambah Kembali daftar jumlah pasien jatuh 

selama masa rawat inap di rumah sakit Siloam Kebon Jeruk (SHKJ) melihat 

dari resiko yang ditimbulkan akibat dari insiden jatuh sangat merugikan 

baik dari segi ekonomi, physicology, dan fisik pasien. Sehingga melihat dari 

jumlah kejadian jatuh yang masih didapatkan di rumah sakit Siloam Kebon 

Jeruk (SHKJ) terutama diruang rawat inap VIP lantai tiga dan kejadian 

cidera akibat dari insiden jatuh, juga masih didapatkannya pelaksanaan SOP 

pencegahan pasien risiko jatuh yang tidak lengkap dan hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap terjadinnya insiden jatuh yang disebabkan karena 

kelalaian, maupun ketidakpatuhan perawat dalam pelaksanaan SOP tersebut. 

     Insiden jatuh sendiri mampu diminimalisir dengan pelaksanaan SOP 

yang dilakukan dengan lengkap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

suatu rumah sakit hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan 
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penelitian tentang Gambaran pelaksanaan standar operasional (SOP) 

pencegahan pasien risiko jatuh  di Ruang Rawat Inap VIP lantai tiga SHKJ. 

Untuk melihat pelaksanaan SOP pencegahan risiko jatuh diruang tersebut 

karena masih ditemukannya angka insiden jatuh, dan cidera diruang 

tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

     Perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah  pelaksanaan 

standar operasional (SOP) pencegahan pasien risiko jatuh yang dilakukan 

diruang rawat inap VIP lantai tiga SHKJ”? 

1.3 Rumusan Tujuan 

  Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus.     

   1.3.2 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran pelaksanaan 

standar  operasional pencegahan pasien risiko jatuh yang dilakukan di 

ruang rawat inap VIP  lantai tiga SHKJ. 

             1.3.2 Tujuan Khusus 

        Pada penelitian ini secara khusus ditujukan untuk mengidentifikasi 

pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan pasien 

risiko jatuh kategori risiko rendah, sedang dan tinggi diruang rawat inap 

VIP lantai tiga (SHKJ). 
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   1.4    Pertanyaan Penelitian 

Bagaimanakah Gambaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) pencegahan pasien risiko jatuh kategori risiko rendah, sedang dan 

tinggi yang dilaksanakan di ruang rawat inap  VIP lantai tiga (SHKJ)?  

1.5     Manfaat Penelitian 

         1.5.1 Manfaat Teoritis 

            Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dalam pemberian Asuhan Keperawatan terhadap pasien-

pasien dengan resiko jatuh mengenai bagaimana penerapan pelaksanaan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan pasien risiko jatuh yang 

dilaksanakan dengan lengkap sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang berlaku dapat mengurangi bahkan mencegah terjadinya 

insiden jatuh. 

1.5.1 Manfaat Praktis 

     Hasil penelitian ini dapat diterapkan oleh: 

a. Rumah Sakit  

    Rumah sakit akan memperoleh potret atau gambaran mengenai 

gambaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

pencegahan pasien risiko jatuh di ruang rawat inap tersebut. serta 

sebagai masukan bagi perawat khususnya sebagai pelayanan kesehatan 

yang terdekat dengan pasien mampu meningkatkan mutu pelayanan 

asuhan keperawatan dari segi manajemen pencegahan pasien risiko 
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jatuh dengan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

telah ditetapkan oleh rumah sakit. 

b. Mahasiswa Fakultas Keperawatan.              

 Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep manajemen keperawatan 

untuk mencegah pasien jatuh  di rumah sakit dan mengetahui rasional 

dari tindakan yang dilakukan. Mahasiswa juga mampu berpikir kritis 

dalam menganalisa situasi dan masalah dalam praktek keperawatan. 

c. Peneliti Selanjutnya 

      Hasil penelitian ini merupakan evidence based untuk meningkatkan 

manajemen pelaksanaan standar operasional prosedur pencegahan 

pasien risiko jatuh di rumah sakit untuk mengurangi angka kejadian 

pasien jatuh selama masa rawat di rumah sakit sehingga mengurangi 

angka kecacatan dan kematian yang disebabkan dari insiden jatuh. 

d.  Responden  

     Pasien akan merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh perawat, karena terjaminya kenyamanan dan keselamatan pasien. 

 

 

 

 




