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ABSTRAK 
TRI PUJI ASTUTI  J410111006 
 
ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN PASIEN SAFETY DALAM RANGKA 
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA TAHUN 2013 
viii + 83 + 5 
 
Manajemen pasien safety memegang peranan sangat penting dalam peningkatan mutu 
pelayanan. Adanya insiden yang merugikan pasien akan menyebabkan kerugian baik bagi 
pasien maupun pihak rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tujuh 
langkah penerapan manajemen pasien safety sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan 
rumah sakit. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Populasi obyek 
penelitian ini adalah tujuh langkah penerapan manajemen pasien safety sedangkan populasi 
subyek adalah panitia Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) RS PKU 
Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen 
pasien safety sudah terlaksana dengan baik, meliputi tujuh langkah penerapan manajemen 
pasien safety yang sudah terlaksana dengan kekurangan pada belum adanya pertemuan 
rutin membahas pasien safety, belum adanya timbal balik dari KKPRS, peran PMKP secara 
independen dalam menjalankan tugasnya. 
 
Kata kunci : Manajemen Pasien Safety, Mutu Pelayanan  Rumah Sakit 
Kepustakaan       : 23, 2000-2013 
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ABSTRAC 
 
 

TRI PUJI ASTUTI. J410111006 
 
Analysis of The Application of Patient Safety Management In Order To Improve The 
Quality Of Service at PKU Muhammadiyah Surakarta Hospital In 2013 
 
Management of patient safety plays an important role in improving the service. Existence 
of adverse event will cause losses for both the patient and the hospital. The purpose of this 
study was to analyze the seven step implementation of patient safety management as an 
effort to improve the quality of hospital services. This study uses a quality research design. 
Population the object of this study is a seven step implementation of safety management is 
the subject of the committee while the population Peningkatan Mutu and Keselamatan 
Pasien (PMKP) PKU Muhammadiyah Surakarta Hospital. The results showed that the 
implementation of patient safety management is performing well, includes seven step 
implementation of patient safety management has been implemented with the appointment 
of in the absence of regular meetings to discuss patient safety, there has been no feedback 
from KPRS, the role of the PMKP in carrying out its duties independently. 

 
 
 
Key words : Patient Safety Management,  Quality of Hospital Services 
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PENDAHULUAN 

Rumah sakit sebagai instansi pelayanan kesehatan yang berhubungan 

langsung dengan pasien harus mengutamakan pelayanan kesehatan yang aman, 

bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien 

sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit (Undang-Undang tentang Kesehatan 

dan Rumah Sakit Pasal 29b UU No.44/2009). Pasien sebagai pengguna pelayanan 

kesehatan berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam 

perawatan di rumah sakit (Undang-Undang tentang Kesehatan dan Rumah Sakit 

Pasal 32n UU No.44/2009).  

Keselamatan menjadi isu global dan terangkum dalam lima isu penting yang 

terkait di rumah sakit yaitu: keselamatan pasien (patient safety), keselamatan 

pekerja atau petugas kesehatan, keselamatan bangunan dan peralatan di rumah sakit 

yang bisa berdampak terhadap keselamatan pasien dan petugas, keselamatan 

lingkungan (green productivity) yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan 

dan keselamatan ”bisnis” rumah sakit yang terkait dengan kelangsungan hidup 

rumah sakit. Lima aspek keselamatan tersebut penting untuk dilaksanakan, namun 

harus diakui kegiatan institusi rumah sakit dapat berjalan apabila ada pasien. 

Keselamatan pasien merupakan prioritas utama untuk dilaksanakan terkait dengan 

isu mutu dan citra perumahsakitan (Depkes, 2006). WHO (World Health 

Organitation) tahun 2004 mengumpulkan angka-angka penelitian rumah sakit di 

berbagai Negara yaitu Amerika, Inggris, Denmark dan Australia dan  ditemukan 

KTD (Kejadian Tidak Diharapkan) dengan rentang 3,2% – 16,6%. Data tersebut 
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menjadi pemicu diberbagai negara untuk melakukan penelitian dan pengembangan 

sistem keselamatan pasien  (Depkes, 2006). 

Keselamatan pasien merupakan langkah kritis pertama untuk memperbaiki 

kualitas pelayanan. Tercermin dari laporan Institute Of Medicine (IOM) tahun 2000 

tentang  KTD (adverse event) di rumah sakit kota Utah dan Colorado sebesar 2,9% 

dan 6,6% KTD berupa meninggal dunia. Di kota New York KTD (adverse event) 

sebesar 3,7% dan 13,6% KTD berupa meninggal dunia. Angka kematian akibat 

KTD pada pasien rawat inap di Amerika adalah 33,6 juta di tahun 1997, di kota 

Utah dan Colorado berkisar 44.000, sementara di New York 98.000 per tahun 

(IOM, 2000). Laporan tersebut mencerminkan bahwa keselamatan pasien kurang 

diterapkan, sehingga banyak KTD yang akhirnya menciptakan pelayanan kesehatan 

yang kurang bermutu. Menanggapi hal ini Indonesia telah mendirikan KKP-RS 

(Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit) oleh PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit 

Indonesia) (Depkes, 2008). 

Keselamatan pasien merupakan tanggung jawab semua pihak yang berkaitan 

dengan pemberi pelayanan kesehatan. Stakeholder mempunyai tanggungjawab 

memastikan tidak ada tindakan yang membahayakan pasien. Masyarakat, pasien, 

dokter, tenaga perawat, tenaga kesehatan, peneliti, kalangan professional, lembaga 

akreditasi rumah sakit dan pemerintah memiliki tanggung jawab bersama dalam 

upaya keselamatan pasien (Ballard, 2003). Pasien safety menjadi prioritas utama 

dalam layanan kesehatan dan merupakan langkah kritis pertama untuk memperbaiki 

kualitas pelayanan serta berkaitan dengan mutu dan citra rumah sakit (Depkes, 

2008). 
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Powell (2004) menyatakan bahwa budaya keselamatan merupakan faktor 

dominan dalam upaya keberhasilan keselamatan dan kunci bagi terwujudnya 

pelayanan yang bermutu dan aman. Kedisiplinan, ketaatan terhadap standar, 

prosedur dan protokol, bekerja dalam tim, kejujuran, keterbukaan, saling 

menghargai adalah nilai dasar yang harus dijunjung tinggi. Manajemen diperlukan 

dalam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seluruh tingkatan manajer 

dituntut untuk memiliki kemampuan kepemimpinan dan menjalankan fungsi 

manajerial. Pemimpin bertugas membangun visi, misi, mengkomunikasikan ide 

perubahan, menyusun strategi sehingga setiap komponen dalam organisasi akan 

bekerja dengan memperhatikan keselamatan (Cahyono, 2008).  

Mutu pelayanan sebagai hasil dari sebuah sistem dalam organisasi pelayanan 

kesehatan dipengaruhi oleh komponen struktur dan proses. Organisasi (struktur dan 

budaya), manajemen, sumber daya manusia, teknologi, peralatan, finansial adalah 

komponen dari struktur. Proses pelayanan, prosedur tindakan, sistem informasi, 

sistem administrasi, sistem pengendalian, pedoman merupakan komponen proses. 

Keselamatan pasien merupakan hasil interaksi antara komponen struktur dan proses. 

Mutu pelayanan rumah sakit dapat dilihat dari segi aspek-aspek sebagai berikut: 

aspek klinis (pelayanan dokter, perawat dan terkait teknis medis), aspek efisiensi 

dan efektifitas pelayanan, keselamatan pasien dan kepuasan pasien (Donabedian 

1988, dalam Cahyono, 2008). 

Hasil penelitian Dwiyanto (2007) dengan judul “penerapan hospital by laws 

dalam meningkatkan patient safety di rumah sakit” mengungkapkan bahwa tujuan 

utama dari keselamatan pasien adalah mencegah terjadinya cidera yang diakibatkan 
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oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melaksanakan 

tindakan yang seharusnya diambil. Tujuan tersebut dapat ditempuh dengan upaya 

peningkatan mutu pelayanan medis di rumah sakit yang dilakukan secara gotong-

royong oleh tenaga medis, staff kesehatan fungsional dengan melakukan pelayanan 

medis yang bermutu. Pelaksanaan audit medis di rumah sakit merupakan salah satu 

upaya yang efektif dan efisien untuk melakukan monitoring peningkatan kualitas 

pelayanan. 

Berdasarkan survey pendahuluan dengan teknik wawancara dan studi 

dokumen yang telah dilakukan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, 

keselamatan pasien telah mendapatkan perhatian dan menjadi komitmen bersama di 

lingkungan rumah sakit. Program keselamatan pasien sudah dilakukan mulai dari 

tahap perencanaan sampai dengan evaluasi. Manajemen keselamatan pasien sudah 

terbentuk sejak tahun 2008 bernama Komite Keselamatan Pasien (KKP) dan pada 

tahun 2012 dilakukan revisi menjadi panitia Peningkatan Mutu dan Keselamatan 

Pasien (PMKP), berdasarkan Permenkes 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang 

Keselamatan Pasien Rumah Sakit bahwa setiap rumah sakit diwajibkan 

melaksanakan manajemen keselamatan pasien. Akreditasi tentang pasien safety 

direncanakan akan terlaksana tahun 2013. Laporan triwulan januari-maret 

didapatkan KTD: 29,5% yang salah satunya berupa kesalahan penanganan pasien 

karena kesalahan identitas, KNC: 52,3%, KTC: 18,2%. Budaya melaporkan suatu 

kesalahan mendapat hambatan karena terbentuknya budaya blaming (menyalahkan) 

merupakan suatu kejadian yang sering terjadi, sehingga penyelesaian terkadang 

terhenti dengan menunjuk kesalahan seseorang. 
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METODE PENELITIAN 

Jenis dan rancangan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu untuk 

menggali informasi tentang penerapan manajemen pasien safety dalam upaya 

peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit. Penelitian ini dilakukan di departemen 

panitia Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta yang dilakukan pada bulan Juni-Juli 2013. 

Populasi obyek dalam penelitian ini adalah tujuh langkah dalam penerapan 

manajemen pasien safety. Populasi Subyek dalam penelitian ini adalah panitia 

Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) yang terdiri dari ketua PMKP, 

wakil ketua PMKP, sekretaris PMKP, anggota pelayanan medis, anggota 

keperawatan, anggota penunjang medis, anggota non medis. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data melalui 

observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam mengenai pelaksanaan 

manajemen pasien safety. Instrumen penelitian dengan menggunakan panduan 

observasi, panduan wawancara, alat perekam, alat tulis.  

Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji triangulasi. Hal ini dapat 

dicapai dengan membandingkan hasil observasi pelaksanaan manajemen pasien 

safety dan hasil wawancara yang dilakukan kepada panitia PMKP. Triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu panitia PMKP di RS 

PKU Muhammadiyah Surakarta.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Rumah Sakit 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta telah memiliki unit-unit 

pelayanan kesehatan, seperti poliklinik, penunjang medik, dan unit-unit 

pelayanan non medik. Untuk rawat inap terbagi beberapa kelas (super VIP, VIP, 

Kelas I, Kelas II, Kelas III). Kapasitas tempat tidur yang tersedia di Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta sebanyak 222 TT (Tempat Tidur). Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta juga memiliki fasilitas layanan angkutan 

pasien (ambulance), angkutan jenazah, serta layanan parkir kendaraan. 

 

B. Penentuan Great Insiden di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta 

Penentuan risk grading matrix ditunjukan dengan tabel berikut: 

Tabel 1. Risk Grading Matrik 

Frekuensi/Likelihood 
Potencial Concequences 

Insignificant 
1 

Minor/ 
2 

Moderate/ 
3 

Major/ 
4 

Cathastropic/ 
5 

Sangat Sering Terjadi 

(Tiap minggu/bulan) 5 

Moderate Moderate High Extreme Extreme 

Sering terjadi 

(Beberapa kali/tahun) 4 

Moderate Moderate High Extreme Extreme 

Mungkin Terjadi 

(1-2 tahun sekali) 3 

Low Moderate High Extreme Extreme 

Jarang Terjadi 

(2-5 tahun sekali) 2 

Low Low Moderate High Extreme 

Sangat Jarang Sekali   

(>5 tahun sekali) 1 

Low Low Moderate High Extreme 
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Berikut adalah tabel dampak klinis dan contoh deskripsi yang diterapkan di RS 

PKU Muhammadiyah Surakarta meliputi insignificant, minor, moderate, major, 

cathastropic: 

Tabel 2. Dampak Klinis / Consequensces / Severity 

DAMPAK KLINIS / CONSEQUENSCES / SEVERITY 

Level DESKRIPSI CONTOH DESKRIPSI 

1 Insignificant Tidak ada cedera, kerugian keuangan kecil 

2 Minor - Dapat diatasi dengan pertolongan pertama 
- Kerugian keuangan sedang 

3 Moderate - Berkurangnya fungsi motorik/ sensorik/ psikologis 
atau intelektual secara semipermanen/ reversible/ 
tidak berhubungan dengan penyakit 

- Setiap kasus yang memperpanjang perawatan 
4 Major - Cedera luas 

- Kehilangan fungsi utama permanen (motorik, 
sensorik, psikologis, intelektual), permanen/ 
irreversible/ tidak berhubungan dengan penyakit 

- Kerugian keuangan besar 
5 Cathastropic - Kematian yang tidak berhubungan dengan 

perjalanan penyakit 
- Kerugian keuangan sangat besar 

 

Berikut adalah tabel frekuensi dan kejadian aktual yang diterapkan di RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta meliputi frekuensi sangat jarang, jarang, mungkin, sering 

dan sangat sering: 

Can be manage by 
procedure 

Clinical Manager / 
lead Clinician 
should assess the 
consequences 
against cost of threat 
the risk 

Deatiled review & 
urgent threatment 
should be 
undertaken by 
senior management 

Immediate review & 
action required at 
Board level. Director 
must be informed 
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Tabel 3. Probabilitas / Frekuensi / Likelihood 

PROBABILITAS / FREKUENSI / LIKELIHOOD 
Level Frekuensi Kejadian Aktual 

1 Sangat jarang Dapat Terjadi lebih dari 5 Tahun 

2 Jarang Dapat terjadi dalam 2 – 5 tahun 

3 Mungkin Dapat terjadi tiap 1 – 2 tahun 

4 Sering Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun 

5 Sangat sering Terjadi dalam minggu / bulan 

 

Berikut adalah tabel asesmen resiko, yaitu tabel yang digunakan untuk menentukan 

skor dalam setiap insiden untuk menentukan ranking, tindakan yang akan dilakukan 

serta penanggung jawab. 

Tabel 4. Asesmen Resiko 

TABEL ASESMEN RISIKO 

No  Dampak Probabilitas Skor Risiko 

(D x P) 

Bands Rangk

ing 

Risiko 

Tind

akan 

Penan

ggung 

jawab 

 Contoh Insiden 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-25 L M H E    

1 Salah operasi    X   X    8   X  2   

2 Salah 

pemberian obat 

    X   X   15    X 1   
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C. Langkah Menuju Pasien Safety 

Rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta telah melaksanakan tujuh 

langkah dalam penerapan manajemen pasien safety dengan baik.  

1. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien 

Berdasarkan wawancara dengan responden didapatkan bahwa dalam 

setiap insiden yang terjadi selalu dicari akar masalah dan tidak menyalahkan 

personal pelaku, berusaha tidak melakukan punishment tetapi memberikan 

pengarahan dan pembinaan kepada pelaku. Berdasarkan studi dokumentasi 

peneliti didapatkan bahwa dalam pengkajian insiden selalu dicari akar 

permasalahan dengan RCA. Menurut responden bahwa dari PMKP 

melakukan usaha menumbuhkan budaya berani melapor insiden yang 

terjadi, sudah dilakukan assessment keselamatan pasien ketika pasien mulai 

masuk.  Hal ini diperkuat dengan teori Cahyono (2008) bahwa nilai dan 

keyakinan yang harus dibangun meliputi pelaporan dan pembahasan setiap 

kejadian kesalahan (KTD) tanpa bersikap menyalahkan, bekerja secara tim, 

melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan, memandang suatu 

permasalahan dalam kerangka sistem, berani mengungkapkan kesalahan 

yang terjadi. Hal ini akan memberikan rasa nyaman kepada petugas saat 

melaporkan insiden karena pemahaman bahwa dalam setiap insiden yang 

terjadi selalu dicari akar permasalahan bukan semata-mata menyalahkan 

pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bahwa diskusi 

dalam tim tentang pengalaman mengenai insiden dalam pasien safety 

dilakukan secara accidental yaitu ketika terjadi insiden dengan great merah 
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dan kuning. Pertemuan khusus dan rutin yang dilakukan oleh tim untuk 

membahas pasien safety belum dilakukan. Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan Depkes (2006) yang menyatakan bahwa tim harus 

mendiskusikan pengalaman dari hasil analisis insiden. Diskusi dan 

pertemuan secara rutin mempengaruhi pengetahuan staf tentang sejauh mana 

perkembangan pelaksanaan pasien safety dan sebagai sarana berbagi 

pengalaman tentang insiden disetiap bagian. 

2. Membangun komitmen dan fokus yang jelas tentang pasien safety 

Berdasarakan hasil wawancara dengan responden didapatkan bahwa 

direksi ikut bertanggungjawab dalam komitmen manajemen ditunjukan 

dengan pengetahuan direksi mengenai pasien safety, kemauan direksi untuk 

mencanangkan gerakan pasien safety dan dukungan terhadap pasien safety. 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Depkes (2006) yang menyatakan 

bahwa program keselamatan pasien dapat berjalan dengan baik apabila 

pemimpin mempunyai visi, misi dan kebijakan yang jelas mengenai 

keselamatan pasien. Berdasarkan hasil observasi peneliti didapatkan bahwa 

PMKP membuat laporan insiden setiap triwulan dan dilaporkan langsung ke 

direksi. Responden juga menyatakan bahwa pembahasan mengenai pasien 

safety dilakukan dalam laporan triwulan yang dibuat oleh PMKP kemudian 

diserahkan kepada direksi, evaluasi laporan pasien safety oleh tim PMKP 

dan jika ditemukan kasus dengan great  merah maka laporan akan langsung 

masuk ke direksi sedangkan insiden dengan great ringan dibuatkan laporan 

bulanan dan diserahkan kepada direksi, sikap tim dalam setiap pelaporan 
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insiden ditunjukkan dengan keterbukaan dan saling mendukung, ketika 

terjadi insiden ditanamkan bahwa dicari akar permasalahan dan mencari 

jalan keluar agar masalah tidak terulang kembali hal ini sesuai dengan teori 

Trevor dalam Cahyono (2008) yang menyatakan bahwa perubahan 

memerlukan kepemimpinan, komitmen, visi yang kuat dan kemampuan 

mengkomunikasikan visi dan kemampuan membentuk serta melatih agen 

perubahan. Pimpinan rumah sakit harus mampu menciptakan budaya yang 

tidak menyalahkan pada setiap kejadian kesalahan, sehingga staf merasa 

aman ketika  melaporkan kejadian kesalahan dan belajar dari setiap 

kesalahan yang terjadi dan juga pada pernyataan Depkes (2006) dalam 

langkah menuju keselamatan pasien yang yaitu memprioritaskan 

keselamatan pasien dalam agenda rapat direksi atau manajemen. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden menyatakan bahwa 

penggerak keselamatan pasien dalam setiap bagian diserahkan ke kasib 

(koordinator jaga) namun belum ada penunjukan resmi, diperkuat 

pernyataan Depkes (2006) dapat dilakukan rumah sakit salah satunya adalah 

adanya orang yang dapat menjadi penggerak keselamatan pasien dalam 

setiap bagian. Hasil observasi peneliti didapatkan bahwa di RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta melaksanakan program pelatihan mengenai 

pasien safety kepada staf, hasil wawancara dengan responden menyatakan 

bahwa terdapat program pelatihan yang sudah dilakukan kepada ketua 

koordinator kemudian disampaikan kembali kepada staf hal ini diperkuat 

dengan pernyataan Depkes (2006) dalam langkah menuju keselamatan 
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pasien salah satunya yaitu memasukan keselamatan pasien dalam semua 

program latihan staf. Pelatihan secara berkala akan berdampak pada 

meningkatnya pengetahuan staf tentang pentingnya pasien safety sehingga 

pelaksanaan manajemen pasien safety dapat terlaksana secara maksimal dan 

menyeluruh. Keterkaitan penting serta manfaat gerakan keselamatan pasien 

dapat dijelaskan dengan baik oleh responden yang menyatakan bahwa 

harapan pasien ketika datang berobat adalah mendapatkan kesehatan.  

3. Membangun sistem dan proses manajemen resiko serta melakukan 

identifikasi dan penilaian terhadap potensial masalah. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan didapatkan di RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta terdapat hand wash di setiap ruangan, terdapat 

pengaman karet disetiap turunan jalan untuk membawa pasien, hand rail di 

kamar mandi, pemberian gelang identitas untuk pasien yang memiliki 

potensi resiko tinggi celaka. Berdasarkan wawancara dengan responden 

bahwa adanya gelang identitas untuk pasien dan juga penempatan obat 

LASA tidak disatukan hal ini diperkuat dengan pernyataan Depkes (2006) 

yaitu penggunakan informasi dari sistem pelaporan insiden dan penilaian 

risiko dan meningkatkan kepedulian terhadap pasien. Hasil wawancara 

dengan responden bahwa dalam upaya menjamin resiko klinis dan non klinis 

terdapat gerakan cuci tangan oleh staf, tempat cuci tangan di setiap ruangan 

untuk mencegah infeksi serta setting ruang operasi agar lebih safety, 

pernyataan responden bahwa petugas berkomitmen menggunakan alat 

pelindung diri dan hal ini diperkuat dengan hasil observasi peneliti terhadap 
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petugas yang melakukan pelayanan bahwa petugas telah menggunakan alat 

pelindung diri seperti sarung tangan dan masker, penempatan pasien yang 

berpotensi menulari penyakit dengan ditempatkan di ruang isolasi, menilai 

kondisi pola kuman di ruang pelayanan, ruang bedah dan lab setiap enam 

bulan sekali, pengecekan kualitas air dan limbah hal ini diperkuat dengan 

pernyataan Depkes (2006) dalam langkah keselamatan pasien yang dapat 

dilakukan rumah sakit adalah menelaah kembali struktur dan proses yang 

menjamin risiko klinis dan non klinis mencakup pasien safety. Usaha rumah 

sakit dalam meminimalisir risiko klinis dan non klinis akan mengurangi 

dampak yang mungkin terjadi akibat risiko tersebut kepada pasien. 

4. Membangun sistim pelaporan. 

Berdasarkan hasil studi dokumentasi didapatkan bahwa laporan insiden 

meliputi KTD, KNC, KTC, KPC dan Sentinel. Berdasarkan hasil observasi 

didapatkan bahwa di ruang keperawatan terdapat data insiden berupa catatan 

sedangkan form resmi masuk di PMKP. Berdasarkan wawancara peneliti 

dengan responden menyatakan bahwa sistem pelaporan insiden di RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta sudah mengalami peningkatan, ketika terjadi 

insiden langsung dilaporkan ke PMKP. Responden menyatakan bahwa 

pelaporan insiden dilaporkan tidak lebih dari 2x24 jam, insiden dengan great 

hijau dan biru penyelesaianya diserahkan ke unit masing-masing, untuk 

great kuning dan merah langsung dilaporkan ke direksi, untuk laporan rutin 

dilakukan setiap tiga bulan sekali dan disampaikan ke direksi. Sistem 

pelaporan ke KKPRS atau PERSI dilakukan setiap satu bulan sekali namun 
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pihak RS PKU Muhammadiyah Surakarta belum menerima timbal balik 

untuk setiap laporan insiden. Dalam usaha membangun sistem pelaporan 

adalah adanya tindak lanjut terhadap insiden yang terus berulang berupa 

salah mengidentifikasi pasien dengan nama yang mirip dengan mencari jalan 

keluarnya. Hal ini sesuai dengan SOP di RS PKU Muhammadiyah Surakarta 

dan juga teori Cahyono (2008) yaitu sistem pelaporan yang ideal adalah 

tidak menghukum, menjaga kerahasiaan, tepat waktu, dianalisis oleh ahli 

dan berorientasi pada sistem, hasil laporan dapat dimanfaatkan untuk 

pembelajaran, menentukan skala prioritas pemecahan masalah, 

memonitoring, evaluasi kegagalan atau keberhasilan suatu program.  Rumah 

sakit dapat melengkapi rencana implementasi sistem pelaporan insiden 

kedalam maupun keluar yang harus dilaporkan ke KKPRS-PERSI 

(Cahyono, 2008). Namun dalam pelaksanaanya laporan yang masuk ke 

KKPRS, RS PKU Muhammadiyah belum menerima timbal balik. 

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan responden menyatakan bahwa 

pelaporan insiden belum semua terlaporkan karena menyangkut banyak 

orang dan semua unit dimana semua tingkat pemahaman bervariasi. Hal ini 

akan berdampak pada pemantauan efektifitas pelaksanaan manajemen 

pasien safety jika insiden tidak dilaporkan.  

5. Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden menyatakan bahwa 

semua tindakan yang berhubungan dengan pasien ada PROTAP yang 

mengisyaratkan pasien safety, sebagai contoh ketika melakukan tindakan 
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injeksi kepada pasien maka diharuskan untuk mengenali terlebih daluhu obat 

yang akan diinjeksikan, mengidentifikasi dan memverifikasi pasien mulai 

dari nama, status dan jenis keluhanya. PROTAP memungkinkan petugas 

kesehatan melaksanakan pelayanan sesuai dengan yang seharusnya 

diberikan. Hal ini didukung oleh teori Vincent and Coulter dalam NPSA 

(2004) yang menyatakan bahwa seorang petugas kesehatan harus selalu 

berkomunikasi dengan pasien dalam melakukan proses perawatan kesehatan. 

Pasien memiliki peran penting dalam proses membantu petugas kesehatan 

dalam menentukan diagnosis dengan memberikan informasi yang jelas dan 

nyata, memberikan putusan tentang perawatan yang tepat, memastikan 

perawatan dan pengobatan telah dikelola dengan baik oleh petugas 

kesehatan, mengidentifikasi kejadian yang tidak diharapkan dan mengambil 

tidakan yang sesuai. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden menyatakan 

bahwa di RS PKU Muhammadiyah Surakarta ketika terjadi insiden maka 

pasien dan keluarga berhak mengetahui, cara penyampaian secara langsung 

dengan budaya solo, permintaan maaf dengan semboyan bahwa ‘pasien 

selalu benar’, mengkomunikasikan dengan bahasa yang pasien dan keluarga 

bisa menangkap dengan baik dan secara terbuka. Hasil wawancara dengan 

responden menyatakan bahwa di RS PKU Muhammadiyah Surakarta 

berusaha menanamkan pengertian bahwa dalam upaya perbaikan pelayanan 

dan asuhan yang aman maka budaya menyalahkan harus dihilangkan 

sehingga petugas bisa terbuka, menanamkan pengertian kepada petugas 
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dalam setiap insiden wajib untuk dilaporkan dan bersama-sama mencari akar 

permasalahan dan bukan dengan menghakimi pelaku. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Depkes (2006) dalam langkah yang dapat dilakukan oleh rumah 

sakit yaitu rumah sakit mempunyai kebijakan tentang komunikasi terbuka 

tentang insiden dengan pasien dan keluarga, pasien dan keluarga mendapat 

informasi bila terjadi insiden, dukungan, pelatihan dan dorongan semangat 

kepada staf agar selalu terbuka kepada pasien dan keluarga dalam seluruh 

proses asuhan pasien. 

6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien dengan 

melakukan analisis akar masalah. 

Berdasarkan hasil studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti analisis 

insiden dilakukan dengan RCA dan dicari akar permasalahan dengan 5W. 

Hasil wawancara dengan responden menyatakan bahwa untuk 

mengidentifikasi kemungkinan bagian lain yang mungkin terkena dampak 

insiden sebagai contoh adalah dalam kesalahan pemberian obat, kesalahan 

bisa oleh penulis resepnya atau dokter. Identifikasi dilakukan dengan 

membuat laporan ke PMKP kemudian dilakukan analisis dengan RCA, 

dicari penyebabnya, kemudian dicari jalan keluarnya. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan responden menyatakan bahwa analisis akar masalah 

dalam insiden dilakukan dengan RCA, melalui 5 W yaitu what, why, who, 

when, where, mencari akar permasalahan, mencari jalan keluar dengan 

perubahan sistem agar kejadian tidak terulang kembali. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Depkes (2006) yang menyatakan bahwa rumah sakit 
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mempunyai kebijakan kriteria pelaksanaan Analisis Akar Masalah (Root 

Cause Analysis or RCA) atau Failure Modes and Effects Analysis 

(FMEA) atau metode analisis lain mencakup semua insiden dan juga teori 

Cahyono (2008) yang menyatakan bahwa analisis akar masalah merupakan 

investigasi terstruktur yang bertujuan untuk melakukan identifikasi 

penyebab masalah dasar dan menentukan tindakan agar kejadian yang sama 

tidak terulang kembali.  

7. Mencegah cedera melalui implementasi sistim keselamatan pasien dengan 

menggunakan informasi yang ada. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden menyatakan bahwa di 

PMKP terdapat sub keselamatan pasien jatuh dengan SOP nya dimana 

pasien dinilai mempunyai resiko jatuh ringan, sedang atau tinggi, dengan 

ketentuan bahwa pasien beresiko tinggi harus ditempatkan dalam suatu 

ruangan dengan kode warna kuning dan gelang identitas serta tempat tidur 

harus diberi pengaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di 

PMKP terdapat catatan mengenai kejadian potensial cedera sebagai 

antisipasi, sebagai contoh adanya kalibrasi alat tensimeter untuk 

menghindari kesalahan pembacaan alat. Hal ini diperkuat dengan teori 

Cahyono (2008) yaitu  langkah yang dapat ditempuh agar program 

keselamatan pasien berjalan dengan optimal adalah dengan mengembangkan 

sistem untuk mencegah dan mengurangi kerugian. Dokumentasi kejadian 

potensial cidera berfungsi untuk mengantisipasi kemungkinan insiden yang 

mungkin akan terjadi sehingga pencegahan dini dapat dilakukan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan responden menyatakan bahwa 

audit internal belum dilakukan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta 

namun evaluasi selalu dilakukan setiap triwulan. Menurut pernyataan 

Depkes (2006) menyatakan bahwa rumah sakit menentukan solusi dengan 

informasi dari sistem pelaporan, penilaian  risiko, kajian insiden, audit serta 

analisis sehingga seharusnya dilakukan audit internal di setiap bagian untuk 

memantau perkembangan pelaksanaan pasien safety. Menurut Dwiyanto 

(2007) menyatakan bahwa pelaksanaan audit medis di rumah sakit 

merupakan salah satu upaya yang efektif dan efisien untuk melakukan 

monitoring peningkatan kualitas pelayanan. 

 

D. Pasien Safety dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden menyatakan bahwa 

peningkatan mutu dan keselamatan pasien saling berhubungan, pemberian 

asuhan pasien sesuai kebutuhan, dokter, perawat, tenaga bedah yang 

berkompeten, SDM sesuai kompetensi, alat sesuai kebutuhan pasien, peralatan 

mendukung pasien safety dapat meningkatkan mutu pelayanan. Dwiyanto 

(2007) menyatakan bahwa peningkatan mutu pelayanan medis di rumah sakit 

yang dilakukan secara gotong-royong oleh tenaga medis, staff kesehatan 

fungsional dengan melakukan pelayanan medis yang bermutu. Hal ini juga 

sesuai dengan teori Mukti (2007) yang menyatakan bahwa pelayanan bermutu 

diartikan sejauh mana realitas pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai 

dengan kriteria, standar profesional medis terkini, baik yang telah memenuhi 
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atau melebihi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan tingkat efisiensi yang 

optimal dan juga teori Cahyono (2008) bahwa sistem harus dibuat sedemikian 

rupa sehingga petugas mudah untuk berbuat benar dan tidak mudah membuat 

kesalahan melalui dukungan teknologi, kerjasama tim, komunikasi, SDM yang 

memenuhi syarat, supervisi, standarisasi prosedur dan lainnya. 

Hasil wawancara dengan responden menyatakan bahwa semakin tinggi 

keselamatan pasien maka semakin baik mutu suatu rumah sakit, ketika pasien 

terkena insiden maka akan beralih ke rumah sakit lain, pasien safety dan mutu 

rumah sakit berkorelasi positif. Responden juga menyatakan bahwa pasien yang 

mendapatkan pelayanan yang aman di rumah sakit akan mengdongkrak 

customer feeding, ketidak puasan pasien akan sangat berpengaruh pada kualitas 

atau mutu. Hal ini diperkuat dengan teori Tjiptono (2003) kualiatas pelayanan 

yang bermutu dapat menimbulkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

Membangun kualitas dimulai dari kebutuhan atau keinginan pelanggan dan 

berakhir pada persepsi pelanggan. Semakin meningkatnya manajemen pasien 

safety yang terwujud dalam menurunnya tingkat insiden maka dapat dikatakan 

semakin baik pula mutu pelayanan di instansi pelayanan kesehatan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Usaha yang dilakukan oleh rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta 

dalam upaya membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien adalah 

dengan mencari akar masalah dalam setiap insiden dan berusaha tidak 

menyalahkan pelaku, menumbuhkan budaya berani melaporkan setiap 

insiden, melakukan assessment keselamatan pasien ketika pasien masuk, 

diskusi dalam tim mengenai pasien safety dilakukan secara accidental. 

2. Usaha yang dilakukan oleh rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta 

dalam membangun komitmen dan fokus yang jelas tentang pasien safety 

adalah dengan ikut bertanggungjawabnya direksi dalam sistem manajemen 

pasien safety, kemauan direksi dalam mencanangkan gerakan pasien safety, 

laporan triwulan yang selalu dilaporkan kepada direksi, pembahasan langsung 

kepada direksi dalam kasus insiden dengan great merah dan kuning, mencari 

akar permasalahan dan mencari jalan keluar insiden agar tidak terulang 

kembali, pelatihan kepada minimal koordinator disetiap bagian tentang pasien 

safety, terdapat penggerak pasien safety dalam setiap bagian namun belum ada 

surat penunjukan resmi. 

3. Usaha yang dilakukan oleh rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta 

dalam upaya membangun sistem dan proses manajemen resiko serta 

melakukan identifikasi dan penilaian terhadap potensial masalah adalah 
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dengan terdapatnya hand wash, pengaman karet diturunan jalan, hand rail di 

kamar mandi, gelang identitas, penempatan obat LASA tidak disatukan, 

setting ruang operasi yang safety, komitmen petugas dalam menggunakan alat 

pelindung diri, penempatan pasien yang beresiko tinggi menulari penyakit di 

ruang isolasi, menilai kondisi pola kuman di ruang pelayanan, ruang bedah 

dan lab setiap enam bulan sekali, pengecekan kualitas air dan limbah. 

4. Sistem pelaporan dalam manajemen keselamatan pasien di rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta yang sudah berjalan menunjukan peningkatan, 

laporan dilaporkan tidak lebih dari 2x24 jam, penyelesaian insiden dengan 

great merah dan kuning yang langsung ke direksi, penyelesaian insiden 

dengan great biru dan hijau di unit masing-masing, tindak lanjut dan mencari 

jalan keluar terhadap insiden yang terus berulang, laporan yang rutin 

dilaporkan ke KKPRS atau PERSI akan tetapi belum mendapatkan tindak 

lanjut dari KKPRS. 

5. Sistem komunikasi yang melibatkan pasien dalam manajemen keselamatan 

pasien di rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta berupa PROTAP yang 

mengisyaratkan pasien safety, penyampaikan secara terbuka kepada pasien 

dan keluarga yang mengalami insiden, menanamkan budaya terbuka dan 

menghilangkan budaya menyalahkan kepada petugas sehingga laporan insiden 

bisa terlaporkan dan dapat dicari akar permasalahan. 

6. Cara pembelajaran dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien 

sesama staff dalam manajemen keselamatan pasien di rumah sakit PKU 



26 
 

Muhammadiyah Surakarta adalah dengan analisis akar permasalahan insiden 

dengan RCA dan 5W, mengidentifikasi bagian lain yang mungkin terkena 

dampak insiden. 

7. Usaha yang dilakukan dalam mencegah cedera melalui implementasi sistim 

keselamatan pasien dengan menggunakan informasi yang ada di rumah sakit 

PKU Muhammadiyah Surakarta adalah dengan terdapatnya sub bagian dalam 

PMKP tentang resiko pasien jatuh, terdapatnya catatan mengenai kejadian 

potensial cedera sebagai antisipasi terjadinya insiden, evaluasi dilakukan 

setiap triwulan. 

 

B. Saran 

1. Sebaiknya dilaksanakan pertemuan rutin yang membahas mengenai pasien 

safety yang dilakukan oleh tim dan koordinator setiap bagian. 

2. Sebaiknya meminta ke KKPRS tindak lanjut dari setiap laporan insiden yang 

sudah dilaporkan agar dapat mensosialisasikan solusi yang dikeluarkan oleh 

KKPRS. 

3. Dari panitia PMKP bisa melaksanakan peran sebagai auditor internal secara 

periodik. 

4. Diharapkan PMKP independen menjalankan tugas dan kewenanganya. 
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