
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Keselamatan pasien merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan 

oleh rumah sakit. Hal ini sangat erat kaitannya baik dengan citra rumah sakit 

maupun keamanan pasien. Tujuan dari pelaksanaan keselamatan pasien di 

rumah sakit adalah untuk melindungi pasien dari kejadian yang tidak 

diharapkan. Risiko kejadian ini berasal dari proses pelayanan yang dilakukan 

oleh tenaga kesehatan melalui program-program yang telah ditetapkan oleh 

rumah sakit (Depkes RI, 2008). 

Kasus tentang keselamatan pasien telah menjadi perhatian beberapa 

negara di dunia dikarenakan masih tetap ada kejadian yang tidak diharapkan 

(KTD). Hal ini dapat dilihat dari KTD yang terjadi di rumah sakit Utah dan 

Colorado yaitu sebesar 2,9 %, dimana 6,6 % diantaranya meninggal. Sedangkan 

di New York, KTD sebesar 3,7 % dengan angka kematian 13,6 %. Angka 

kematian akibat KTD pada pasien rawat inap yang berjumlah 33,6 juta per tahun 

di seluruh Amerika berkisar 44.000-98.000 per tahun. World Health 

Organization (WHO) pada tahun 2004 mengumpulkan data tentang KTD di 

rumah sakit dari berbagai negara (Amerika, Inggris, Denmark, dan Australia) 

yang memiliki rentang KTD sebesar 3,2-16,6 %. Data tersebut menjadi pemicu 

di berbagai negara untuk melakukan penelitian dan pengembangan sistem 

keselamatan pasien (Depkes RI, 2008).  
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Kasus tersebut yang mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih 

memberikan perhatian khususnya terhadap masalah keselamatan pasien di 

rumah sakit. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri 

Kesehatan (PMK) Nomor 1691 Tahun 2011 tentang keselamatan pasien di 

rumah sakit. Peraturan tersebut menekankan adanya enam Sasaran Keselamatan 

Pasien (SKP) yang wajib diupayakan oleh setiap rumah sakit yang meliputi: 

ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, 

peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat-lokasi, 

tepat-prosedur, tepat-pasien operasi, pengurangan risiko infeksi terkait 

pelayanan kesehatan, dan pengurangan risiko pasien jatuh. 

Sasaran keenam pada peraturan tersebut menunjukkan bahwa setiap 

rumah sakit harus memperhatikan tentang risiko pasien jatuh. Hal ini terlihat 

dari berbagai kejadian pasien jatuh yang masih cukup tinggi di berbagai negara. 

Contoh kejadian pasien jatuh di rumah sakit Swiss yaitu sebanyak 30,1 % pasien 

mengalami cedera ringan dan 5,1 % pasien mengalami cedera berat serta 

memperpanjang lama perawatan (Schwendimann et al, 2008). Kejadian tersebut 

juga terjadi di rumah sakit Inggris yaitu sebanyak 250.000/tahun kejadian 

pasien jatuh dengan 1000 kasus lebih menyebabkan patah tulang (Healthcare 

Quality Improvement Partnership, 2012). National Patient Safety Agency 

(NPSA) Inggris sebelumnya juga melaporkan 200.000 lebih kejadian pasien 

jatuh yang dirawat inap selama 12 bulan. Terdapat 26 kejadian yang berakibat 

pada kematian dan sebagian besar kematian tersebut sebelumnya pasien 

mengalami cedera patah tulang panggul (NPSA, 2011). Tingginya kejadian 
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pasien jatuh tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak rumah sakit dan pasien. 

Adapun dampak yang ditimbulkan adalah cedera ringan bahkan bisa sampai 

kematian, serta dapat memperpanjang lama perawatan (Length of Stay/LOS) di 

rumah sakit sehingga biaya perawatan menjadi lebih besar.  

Risiko terjadinya pasien jatuh sebenarnya dapat dicegah dan diminimalisir 

cedera akibat jatuh. Pengurangan risiko pasien jatuh memerlukan komitmen 

yang tinggi dari pimpinan dan seluruh staf. Rumah sakit harus memiliki budaya 

aman agar setiap orang sadar dan memiliki tanggung jawab terhadap 

keselamatan pasien. Hal ini dikarenakan pencegahan pasien jatuh merupakan 

tanggung jawab seluruh staf di rumah sakit, baik medik maupun non medik atau 

tetap maupun tidak tetap. Manajemen diperlukan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Seluruh tingkatan manajer dituntut untuk memiliki 

kemampuan kepemimpinan dan menjalankan fungsi manajerial. Pemimpin 

bertugas membangun visi dan misi, mengkomunikasikan ide perubahan, dan 

menyusun strategi sehingga setiap komponen dalam organisasi akan bekerja 

dengan memperhatikan keselamatan (Cahyono, 2008). 

Setiap rumah sakit memerlukan pembentukan sebuah komite keselamatan 

pasien yang mengurus tentang risiko pasien jatuh. Juswanto (2013) telah 

menyimpulkan adanya tujuh langkah yang dapat dilakukan rumah sakit untuk 

membantu mewujudkan keselamatan pasien. Tujuh langkah tersebut meliputi: 

membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, memimpin dan 

mendukung staf, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko, 

mengembangkan sistem pelaporan, melibatkan dan berkomunikasi dengan 
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pasien, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien, dan 

mencegah cedera melalui implementasi sistem. Penerapan tujuh langkah 

tersebut dapat dijadikan sebagai cara untuk mencegah kejadian pasien jatuh. 

Kejadian pasien jatuh juga harus menjadi perhatian oleh pihak Rumah 

Sakit Islam (RSI) Klaten. Hasil survei pendahuluan menunjukkan bahwa 

kejadian pasien jatuh di rumah sakit tersebut sebanyak 8 kasus (16%) dari 

seluruh insiden keselamatan pasien (IKP) yang ada pada periode Januari 2015–

Oktober 2016. Dua kasus diantaranya mendapatkan grading kuning (high) 

karena kejadian tersebut menyebabkan fissure atau retak dan frekuensi kejadian 

pasien jatuh yang berulang dalam satu tahun. Sebagai akibat dari kejadian 

pasien jatuh tersebut, RSI Klaten harus memberikan terapi dan pengobatan 

secara gratis untuk menangani keluhan yang diderita oleh pasien, sehingga 

dapat menyebabkan kerugian bagi rumah sakit karena memberikan layanan 

secara gratis. 

Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RSI 

Klaten yang berperan sebagai manajemen keselamatan pasien sebenarnya sudah 

melakukan pencegahan kejadian pasien jatuh.  Pencegahan tersebut dengan 

pengkajian dan intervensi risiko jatuh pasien sebelum pasien dirawat inap dan 

pelaporan insiden apabila terjadi kejadian pasien jatuh serta pemberian safety 

sign. Pengkajian dan intervensi risiko dibedakan menjadi dua, yaitu untuk orang 

dewasa (lampiran 1) dan untuk anak-anak (lampiran 2). Pelaporan insiden yang 

ada akan ditindaklanjuti dengan investigasi sederhana dan/atau Root Cause 

Analysis (RCA) berdasarkan hasil grading (lampiran 3). Safety sign berupa 
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stiker (lampiran 4) di setiap ruangan rawat inap dan gelang tangan bagi yang 

berisiko jatuh. 

Pengkajian dan intervensi risiko jatuh pada pasien jatuh bulan Oktober 

2016 sebenarnya menghasilkan risiko rendah. Risiko rendah tersebut 

dikarenakan pasien tidak memiliki riwayat jatuh 3 bulan sebelumnya, 

terdiagnosa hanya 1 jenis penyakit, tidak ada bantuan ambulansi, tidak ada 

terapi intravena terus-menerus, gaya berjalan/berpindah normal dan mental 

yang tidak bermasalah sehingga menghasilkan nilai kurang dari 25 (batas nilai 

risiko sedang). Akan tetapi, kenyataannya justru terjadi kejadian pasien jatuh. 

Berdasarkan wawancara dengan kepala ruang rawat inap yang bersangkutan, 

kejadian pasien jatuh justru sering terjadi pada yang berisiko rendah. Pasien 

yang berisiko rendah dianggap kecil kemungkinan jatuhnya, sehingga tidak 

diberikan sosialisasi tentang risiko jatuh sebagaimana yang diberikan pada 

pasien risiko jatuh tinggi. Padahal, perwujudan keselamatan pasien di rumah 

sakit itu memerlukan adanya keterlibatan dan komunikasi yang baik dengan 

pasien serta membangun kesadaran nilai keselamatan pasien sesuai dengan 

tugas yang diberikan. Oleh karena itu, manajemen keselamatan pasien di RSI 

Klaten ada kemungkinan masih belum optimal. Berdasarkan uraian tersebut, 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan manajemen keselamatan 

pasien dalam usaha pencegahan kejadian pasien jatuh di Rumah Sakit Islam 

Klaten. 
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B. Rumusan Masalah  

Bagaimanakah penerapan manajemen keselamatan pasien dalam usaha 

pencegahan kejadian pasien jatuh di Rumah Sakit Islam Klaten? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan manajemen 

keselamatan pasien dalam usaha pencegahan kejadian pasien jatuh di 

Rumah Sakit Islam Klaten.  

2. Tujuan Khusus  

a. Mendeskripsikan usaha yang dilakukan oleh rumah sakit dalam upaya 

membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien dalam usaha 

pencegahan kejadian pasien jatuh.  

b. Mendeskripsikan usaha yang dilakukan oleh rumah sakit dalam 

membangun komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang 

keselamatan pasien dalam usaha pencegahan kejadian pasien jatuh.  

c. Mendeskripsikan usaha yang dilakukan oleh rumah sakit dalam upaya 

membangun/mengembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko 

serta melakukan identifikasi dan assesmen hal yang potensial 

bermasalah dalam usaha pencegahan kejadian pasien jatuh. 

d. Mendeskripsikan sistem pelaporan dalam manajemen keselamatan 

pasien di rumah sakit dalam usaha pencegahan kejadian pasien jatuh. 
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e. Mendeskripsikan sistem komunikasi yang melibatkan pasien dalam 

manajemen keselamatan dalam usaha kejadian pasien jatuh. 

f. Mendeskripsikan cara belajar dan berbagi pengalaman tentang 

pencegahan kejadian pasien jatuh sesama staf dalam manajemen 

keselamatan pasien di rumah sakit. 

g. Mendeskripsikan usaha yang dilakukan dalam mencegah cedera akibat 

kejadian pasien jatuh melalui implementasi sistem keselamatan pasien. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat bagi pasien RSI Klaten 

Pasien diharapkan mendapatkan asuhan yang aman dan terhindar dari 

KTD akibat pasien jatuh. 

2. Manfaat bagi tim PMKP RSI Klaten  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dalam upaya pengembangan manajemen keselamatan pasien di 

rumah sakit. 

3. Manfaat bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti lain serta bisa dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya oleh peneliti lain. 


