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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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 s esuai 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 l ima isu

penting yang terkait di rumah sakit yaitu: keselamatan pasien (patient

safety), keselamatan pekerja atau petugas kesehatan, kesela matan

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 kela ngsungan 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 priorit as utama untuk
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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 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 In donesia telah

mendirikan KKP-RS (Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit) oleh

PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia) (Depk es, 2008).

Keselamatan pasien merupakan tanggung jawab semua pihak yang

berkaitan dengan pemberi pelayanan kesehatan. Stakeholder mempunyai

tanggungjawab memastikan tidak ada tindakan yang membahayakan
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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) .

Powell (2004) menyatakan bahwa budaya ke selamatan 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 informa si, sistem administrasi,
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sistem pengendalian, pedoman merupakan komponen proses . Keselamatan

pasien merupakan hasil interaksi an tara 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 dia kibatkan 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 seja k tahun
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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.

Bertitik tolak pada uraian latar belakang tersebut di a tas, maka

penulis tertarik untuk meneliti tentang : “Analisis penerapan manajemen

pasien safety dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit

PKU Muhammadiyah Surakarta .”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan manajemen pasien safety dalam rangka

peningkatan mutu pelayanan di rumah sa kit PKU Muhammadiyah

Surakarta?
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C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menganalisis penerapan manajemen pasien safety dalam rangka

peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit PKU Muhammadiyah

Surakarta.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui usaha yang dilakukan oleh rumah sakit PKU

Muhammadiyah Surakarta dalam upaya memb angun kesadaran

akan nilai keselamatan pasien.

b. Mengetahui usaha yang dilakukan oleh rumah sakit PKU

Muhammadiyah Surakarta dalam membangun komitmen dan fokus

yang jelas tentang pasien safety.

c. Mengetahui 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.

d. Mengetahui sistem pelaporan dalam manajemen keselamatan

pasien di rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta.

e. Mengetahui sistem komunikasi yang meli batkan pasien dalam

manajemen keselamatan pasien di rumah sakit PKU

Muhammadiyah Surakarta.
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f. Mengetahui cara pembelajaran dan berbag i pengalaman tentang

keselamatan pasien sesama staff dalam manajemen keselamatan

pasien di rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta.

g. Mengetahui usaha yang dilakukan dalam mencegah cedera melalui

implementasi sistim keselamatan pasien dengan menggunakan

informasi yang ada di rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa

pihak antara lain:

1. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfa atkan oleh rumah sakit PKU

Muhammadiyah Surakarta untuk merancang strategi peningkatan

mutu pelayanan kesehatan kepada pasien mela lui penerapan

manajemen pasien safety.

2. Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasa nah keilmuan,

kepustakaan tentang penerapan manajemen pasien safety di rumah

sakit.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan data dasar untuk

melakukan penelitian lanjutan tentang pasien safety.
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