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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian baik secara umum maupun khusus, pertanyaan  penelitian  serta 

manfaat dari penelitian yang meliputi manfaat teoritis dan praktis. 

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan   pasien   (Patient   Safety)   rumah   sakit   adalah   suatu   

sistem dimana rumah  sakit   membuat   asuhan  pasien   lebih  aman.   Sistem  

tersebut meliputi penilaian risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang 

berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis pasien, kemampuan 

belajar dari insiden serta tindak lanjutnya maupun implementasi solusi untuk 

meminimalkan timbulnya  risiko (Depkes, 2008). Menurut Joint Commission 

International (2011) keselamatan   pasien terdiri dari enam sasaran salah satunya 

adalah mencegah risiko  pasien cedera akibat  jatuh. Kejadian   jatuh masih   

menjadi   hal   yang mengkhawatirkan pada seluruh pasien rawat  inap di 

rumah sakit (Lloyd, 2011). Menurut Nanda (2011) risiko jatuh adalah peningkatan 

kerentanan untuk jatuh yang dapat menyebabkan bahaya fisik. 

Menurut WHO pada tahun 2007 menemukan kejadian tidak diinginkan 

(KTD) dengan rentang 3,2 – 16,6 % pada Rumah Sakit di berbagai negara yaitu 

Amerika, Inggris, Denmark dan Australia (Depkes RI, 2008). Berdasarkan 

penelitian (Ganz, 2013) dilaporkan data sebanyak 700.000 sampai 1.000.000 

orang mengalami kejadian  jatuh  setiap  tahun  dirumah  sakit  Amerika  Serikat.  

Menurut  Nadzam (2009), di Indonesia terdapat 2,2 – 7 % kejadian pasien 
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jatuh/1000 tempat tidur per hari di ruang perawatan akut pertahun, 29-48 % 

pasien mengalami cidera dan 7,5 % dengan luka – luka yang serius. Sesuai 

dengan  standar Joint Commission International kejadian jatuh pada pasien 

diharapkan tidak terjadi dirumah sakit, karena jika kejadian jatuh  terjadi  dapat  

menggambarkan  rendahnya  penerapan keselamatan pasien di rumah sakit. 

Meningkatnya kejadian yang tidak di inginkan di Rumah Sakit Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

membuat peraturan yang terdapat pada UU nomor  35  tahun 2012  tentang  

pedoman  penyusunan  Standar  Operasional  Prosedur (Abubaka, 2012). 

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman atau acuan 

untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian 

kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif 

dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja 

yang bersangkutan (Tjipto Atmoko; 2011). Sehingga Pelaksanaan Standar 

Operasional Prosedur risiko jatuh merupakan penerapan tata cara kerja untuk 

melihat suatu kemungkinan seseorang mengalami kondisi tergeletak ke arah 

gravitasi bumi yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam menurunkan risiko 

cidera akibat jatuh ada serangkaian tindakan yang merupakan acuan dalam 

mempertahankan keselamatan pasien di antaranya screening pasien resiko jatuh, 

pemasangan gelang identitas resiko jatuh, edukasi kepada pasien dan keluarga 

tentang resiko jatuh.   

Berdasarkan pengambilan data awal diruang rawat inap Paviliun Umum 

Rumah Sakit Siloam ditemui bahwa pada tahun 2016 terdapat 10% pasien jatuh  
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dan 5% pasien jatuh pada tahun 2017 di karenakan tidak ada yang menunggu di 

ruangan dan perawat tidak melaksanakan Standar Operasional Prosedur dengan 

benar. Fenomena yang terjadi bahwa masih ada sebagian perawat yang belum 

melaksanakan SOP Rumah Sakit. 

Kejadian jatuh di ruang rawat inap Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam 

masih cukup tinggi terutama di lantai 6 dengan ruang perawatan yang berbeda 

seperti: surgical, medical, pediatrik, cardiac corner, stroke corner dan kemoterapi. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran pelaksanaan SOP 

risiko jatuh diruang rawat inap lantai 6 Pavilliun Umum Rumah Sakit Siloam. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, di temukan banyaknya insiden resiko 

jatuh di Indonesia. Salah satunya di Pavilliun Umum Rumah Sakit Siloam  

ditemui pada tahun 2016 ada 10% pasien jatuh dan 5% pasien jatuh pada tahun 

2017 sehingga menjadi rumusan  masalah penulis untuk  mengetahui bagaimana 

Gambaran Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pencegahan risiko jatuh di 

ruang rawat inap serta pencegahan yang dapat di lakukan demi mengurangi angka 

resiko jatuh di ruangan. 

1.3 Tujuan Penulisan 

1.3.1.Tujuan umum 

Mengetahui gambaran Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur 

pencegahan risiko jatuh yang dilakukan perawat pada pasien diruang rawat inap 

lantai 6. 
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1.3.2. Tujuan khusus 

1) Mengidentifikasi pelaksanaan pencegahan risiko jatuh rendah. 

2) Mengidentifikasi pelaksanaan pencegahan risiko jatuh sedang. 

3) Mengidentifikasi pelaksanaan pencegahan risiko jatuh tinggi. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana Perawat melaksanakan Standar Operasional Prosedur 

Pencegahan Resiko Jatuh di Ruang Rawat inap Lantai 6 Paviliun Umum Rumah 

Sakit Siloam? 

1.5 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

terkait, antara lain: Untuk memberikan gambaran pelaksaaan Perawat Dalam 

melakukan tindakan risiko jatuh sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 

diruang rawat inap lantai 6 Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam. 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan tentang  patien safety dan perilaku pencegahan 

pasien risiko jatuh. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Rumah Sakit 

Dapat  memberikan  informasi tentang  keamanan pasien dan 

pencegahan risiko  jatuh  yang  digunakan  oleh  perawat  diruang  rawat  inap  

sehingga  dapat dijadikan pedoman perlu tidaknya dilakukan pelatihan 

tentang pencegahan pasien risiko jatuh. 
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2) Bagi Peneliti 

a. Dapat memperdalam pengetahuan patient safety dan perilaku 

pencegahan pasien risiko jatuh. 

b. Dapat mengaplikasikan ilmu dan teori yang diperoleh selama 

menjalankan pendidikan di Fakultas Keperawatan Universitas Pelita 

Harapan. 

3) Bagi Profesi Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

perawat tentang pencegahan risiko jatuh sehingga diharapkan perawat dapat 

melaksanakan SOP yang benar sebagai upaya mengurangi pasien jatuh. Dapat 

di jadikan pedoman perlu tidaknya dilakukan pelatihan tentang pencegahan 

pasien risiko jatuh. 

4) Bagi Profesi Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

perawat tentang pencegahan risiko jatuh sehingga diharapkan perawat dapat 

melaksanakan SOP yang benar sebagai upaya mengurangi pasien jatuh. 

 

 

 

 

 

 




