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ABSTRAK  
 

Data dari British Airways yang dikumpulkan dari tahun 1994-1999, didapatkan 

insiden keselamatan penerbangan adalah 1 : 3.000.000 (pada tiga juta  aktivitas 

penerbangan terjadi satu accident), untuk pelayanan kesehatan rumah sakit insiden 

keselamatan yang terjadi adalah 1 : 300 (dari tiga ratus pasien yang dirawat di rumah 

sakit satu pasien mengalami accident).  Hal tersebut menggambarkan bahwa 

bepergian menggunakan pesawat terbang 10.000 kali lebih aman dibandingkan 

dengan tinggal di rumah sakit (WHO, 2005).  Penelitian ini adalah untuk mengkaji 

pengaruh karakteristik perawat dan norma subyektif terhadap niat untuk keselamatan 

pasien serta implementasi keselamatan pasien di RS”X” Jakarta.  Desain penelitian 

adalah causalitas. Unit analisis adalah individu perawat. Horizon waktu menggunakan 

one shot study.  Sampel 48 perawat di rawat inap.  Analisis data menggunakan uji 

jalur (Path Analysis).  Hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan 

karakteristik perawat, norma subyektif dan niat untuk keselamatan pasien terhadap 

implementasi keselamatan pasien. Temuan penelitian adalah norma subyektif dari 

tenaga medis atau dokter yang paling berpengaruh terhadap niat perawat untuk 

implementasi keselamatan pasien. Implikasi hasil adalah sumber daya manusia RS 

”X” Jakarta selalu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi perawat melalui 

pelatihan/seminar atau workshop eksternal maupun internal rumah sakit dan 

meningkatkan persyaratan minimal pendidikan perawat baru yaitu S1 atau Ners. 

Kata kunci : karakteristik perawat, norma subyektif, niat untuk keselamatan 

pasien, Implementasi keselamatan pasien  
 

 

PENDAHULUAN 

Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengamanatkan 

bahwa rumah sakit harus mampu memberikan perlindungan terhadap keselamatan 

pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, serta sumber daya manusia yang ada.  

Berdasarkan Permenkes No. 34 tahun 2017 tentang Akreditasi RS,  paradigma baru 

sistem Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1, mengarahkan 

seluruh kegiatan pelayanan dari rumah sakit mampu memberikan pelayanan yang 
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memenuhi standar kualitas serta jaminan rasa aman dan perlindungan terhadap 

dampak pelayanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat 

akan pelayanan yang berkualitas serta aman (Depkes, 2017).   

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang 

Keperawatan, pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional 

yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu 

dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok atau 

masyarakat baik sehat maupun sakit. Dalam memberikan pelayanan keperawatan 

kepada pasien, perawat melakukan banyak prosedur atau tindakan keperawatan dan 

menimbulkan risiko salah begitu besar  

 Niat perawat untuk keselamatan pasien mengacu pada Theory of Reasoned 

Action (teori tindakan beralasan) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen 

(1975), bahwa perilaku dilakukan karena individu mempunyai niat untuk 

melakukannya dan terkait pada kegiatan yang dilakukan atas kemauan sendiri 

(volitional). Teori ini mencoba melihat anteseden penyebab perilaku volitional yang 

didasarkan pada asumsi-asumsi, yaitu : manusia umumnya melakukan sesuatu dengan 

cara-cara yang masuk akal, manusia mempertimbangkan semua informasi yang ada, 

dan manusia memperhitungkan implikasi tindakan mereka.    

Perawat adalah seorang profesional yang mempunyai kemampuan, tanggung 

jawab dan kewenangan melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan pada berbagai 

jenjang pelayanan keperawatan.  Pelayanan yang diberikan akan berkualitas dan 

dapat memberikan keselamatan pada pasien sebagai penerima pelayanan maupun 

perawat sebagai pemberi pelayanan (Hamid, 2000). Menurut Jacobalis, S (2000) 

persepsi perawat terhadap mutu pelayanan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, budaya, lingkungan 

fisik dan pengalaman. 

Norma subyektif adalah persepsi atau pandangan individu terhadap keyakinan 

orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan 

perilaku yang sedang dipertimbangkan, atau dengan kata lain norma subyektif adalah 

tekanan sosial yang dipersepsikan (Ajzen, 2002).  Menurut Hartono (2007) norma 

subyektif yang merupakan penentu kedua dari niat berperilaku juga diasumsikan 

sebagai suatu fungsi keyakinan (beliefs). Berkaitan dengan studi ini, norma subyektif 

dapat didefiniskan sebagai persepsi perawat tentang kekuatan pengaruh pandangan 

orang di sekitarnya, misalnya: tenaga medis/dokter, teman, regulator, dan mass media 

yang memotivasi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.    

Menurut Usman (2004), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, 

tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem.  Implementasi bukan sekedar aktivitas 

tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut 

Setiawan (2004), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan 

proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan 

jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.   

Hughes (2008) menyatakan bahwa langkah awal untuk memperbaiki 

pelayanan yang berkualitas adalah keselamatan, sedangkan kunci dari pelayanan yang 
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bermutu dan aman adalah membangun budaya keselamatan pasien.  Canadian Nurse 

Association (2004) menyatakan keselamatan pasien bagi perawat tidak hanya 

merupakan pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan, namun keselamatan 

pasien merupakan komitmen yang tertuang dalam kode etik perawat dalam 

memberikan pelayanan yang aman, sesuai kompetensi, dan berlandaskan kode etik 

bagi pasien.  Waishe dan Boaden (2006) menyatakan luasnya peran perawat 

memungkinkannya untuk menemukan dan mengalami risiko kesalahan pelayanan.  

Scott and et.al (2003) bahwa pengembangan budaya positif keselamatan pasien dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dalam menerapkan program keselamatan pasien.  

Twigg dan Attree (2014) menyatakan salah satu tenaga kesehatan yang berperan 

dalam usaha peningkatan keselamatan pasien adalah perawat.   

 Upaya keselamatan pasien merupakan bagian tak terpisahkan dari proses 

asuhan keperawatan.  Area praktek keperawatan yang berbasis pada keselamatan 

pasien meliputi : 1) Standar Praktik Asuhan Keperawatan; 2) Standard of Care Safety 

yang menerapkan prinsip-prinsip sasaran Keselamatan Pasien seperti: ketepatan 

identifikasi pasien, peningkatan komunikasi efektif, peningkatan keamanan obat yang 

perlu diwaspadai, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan 

pengurangan risiko pasien jatuh.  
RS “X” di Jakarta telah  lulus paripurna akreditasi versi 2012 pada awal 

Januari 2018.  Insiden Keselamatan Pasien di RS “X” Jakarta tercatat bulan Januari  

sampai Desember 2017 sebanyak 622 insiden, terdiri dari 69,29%  Kejadian Nyaris 

Cedera (KNC), 27,975 Kejadian Potensi Cedera (KPC), 2,57% Kejadian Tidak 

Cedera (KTC), dan 0,16% Kejadian Sentinel. 

Motivasi untuk melakukan penelitian ini adalah: 1) RS “X” Jakarta adalah 

rumah sakit yang baru berdiri sekitar 4 tahun; 2) Karakteristik, norma subyektif dan 

niat perawat untuk keselamatan pasien merupakan masukan berharga bagi bisnis 

rumah sakit dalam peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; 3) 

Pelaksanaan implementasi keselamatan pasien merupakan persiapan RS “X” Jakarta 

dalam pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Tujuan penelitian adalah memperoleh bukti kajian secara empiris tentang 

analisa pengaruh karakteristik perawat (pendidikan, usia, lama kerja dan jenis 

kelamin), norma subyektif terhadap niat untuk keselamatan pasien serta implementasi 

keselamatan pasien RS “X” Jakarta. 

Kontribusi penelitian adalah memberikan informasi bagi manajemen RS “X” 

Jakarta untuk meningkatkan implementasi keselamatan pasien sebagai salah satu 

indikator mutu layanan rumah sakit. , melakukan pengembangan ilmu pengetahuan 

pada Teori Intensi dengan pendekatan Theory Reasoned Action sehingga diharapkan 

dapat memberikan tambahan wacana ilmiah mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi niat perawat untuk keselamatan pasien serta implementasi 

keselamatan pasien di rumah sakit. 
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                                   Gambar 1  Analisis Jalur/Path Analysis 

 

Hipotesis Penelitian 

H1:  Terdapat pengaruh simultan karakteristik perawat, norma subyektif  dan niat 

untuk keselamatan pasien terhadap implementasi Keselamatan Pasien RS”X” 

Jakarta.  

H2:  Terdapat pengaruh karakteristik perawat terhadap niat untuk keselamatan 

pasien.  

H3 :  Terdapat pengaruh norma subyektif terhadap niat untuk keselamatan pasien. 

H4 :  Pengaruh niat untuk keselamatan pasien terhadap implementasi Keselamatan 

Pasien  RS”X”Jakarta.  

H5 :  Pengaruh karakteristik perawat terhadap implementasi Keselamatan Pasien 

RS”X” Jakarta.  

H6 :  Pengaruh norma subyektif terhadap implementasi Keselamatan Pasien  

RS”X” Jakarta 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit “X” Jakarta.  Periode penelitian 

dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2018.  Desain penelitian 

adalah Riset Sebab Akibat atau Kausal.  Model penelitian adalah analisis jalur (Path 

Analysis) untuk menganalisis pola hubungan antar variabel. Model ini untuk 

mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel 

independen terhadap variabel dependen.  Jenis data yang digunakan untuk mengukur 

variabel-variabel yang diuji adalah data berskala interval.  Jenis data adalah data 

kualitatif yang dikuantitatifkan. Pengambilan sampel menggunakan metode sampling 

jenuh yaitu  semua perawat rawat inap RS “X” Jakarta (48 responden).  Metode 

pengumpulan data adalah  survei lapangan menggunakan kuesioner.  Sumber data 

adalah data primer. Variabel independen adalah karakteristik perawat dan norma 

Karakteristik 

Perawat 

Norma 

Subyektif 

Niat Untuk 

Keselamatan 

Pasien 

Implementasi 

Keselamatan Pasien 
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subyektif. Variabel intervening adalah niat untuk keselamatan pasien.  Variabel 

dependen adalah implementasi keselamatan pasien.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Deskriptif Demografi Responden 

Hasil penelitian ini diketahui demografi karakteristik perawat RS “X” Jakarta 

adalah berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 81% atau 39 perawat wanita dan 19% 

perawat pria.  Berdasarkan kelompok usia sebagian besar berada pada usia muda 

dengan rentang usia produktif 26-35 tahun sebanyak 48%, usia 21-25 tahun sebesar 

52% dan tidak ada responden berusia lebih dari 51 tahun. Berdasarkan pendidikan 

sebanyak 77% atau 37 perawat Akademi, 21%  S1 dan Ners sebesar 2%.  

Berdasarkan lama kerja sebesar 67% bekerja dibawah 2 tahun, 19% bekerja selama 2-

3 tahun dan hanya 15% sudah bekerja selama lebih dari 4 tahun.   

    

Pengujian Persyaratan Analisis 

 

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai korelasi product moment untuk 

masing-masing pertanyaan pada variabel Karakteristik Perawat, Norma Subyektif, 

Niat Untuk Keselamatan Pasien dan Implementasi Keselamatan Pasien lebih besar 

dari r tabel 0,60 dan nilai koefisien reliabilitas Alpha Cronbach lebih besar dari 0,60 

sehingga pernyataan-pernyataan pada variabel Karakteristik Perawat, Norma 

Subyektif, Niat Untuk Keselamatan Pasien dan Implementasi Keselamatan Pasien 

diatas dapat dinyatakan valid dan reliabel. 

 

Uji Normalitas 

 Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil 

nilai probabilitas sebesar 0,699 atau lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan populasi 

berdistribusi normal. 

 

Uji Autokorelasi 

 Berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai  Durbin Watson (DW) 

hitung sebesar 1,162.  Menurut rumus Singgih Santoso bahwa -2 < DW < +2 

dinyatakan tidak ada autokorelasi antara norma subyektif dan karakteristik 

(pendidikan, lama kerja, usia dan jenis kelamin) perawat terhadap implementasi  

keselamatan pasien. 

 

Uji Multikolinearitas 

 Hasil penelitian bahwa semua variabel norma subyektif, karakteristik 

(pendidikan, lama kerja, jenis kelamin dan usia) perawat menunjukan nilai tolerance 

lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10.  Hal ini menyatakan bahwa 

tidak ada multikolinieritas atau tidak adanya hubungan yang linier antar variabel 



 

 

vi 

 

independen norma subyektif dan karakteristik (pendidikan, lama kerja, jenis kelamin 

dan usia) perawat. 

    

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 Hasil analisis deskriptif indikator karakteristik perawat diperoleh nilai rata-

rata untuk setiap pernyataan yang sudah tinggi.  Perawat kurang setuju bahwa yang 

memberikan pengaruh untuk implementasi keselamatan pasien adalah teman perawat 

dan regulator. 

 Hasil analisis deskriptif indikator niat untuk keselamatan  diperoleh nilai 

rata-rata untuk setiap pernyataan yang sudah tinggi.  Perawat kurang setuju bahwa 

niat untuk keselamatan pasien merupakan keinginan untuk mengimplementasikan 

keselamatan pasien dan bertindak sesuai dengan Permenkes tentang keselamatan 

pasien.  
 Hasil analisis deskriptif indikator implementasi keselamatan  diperoleh nilai 

rata-rata untuk setiap pernyataan yang sudah tinggi.  Perawat kurang setuju bahwa 

implementasi keselamatan pasien berdasarkan sasaran keselamatan pasien sebagai 

berikut: ketepatan identifikasi pasien dengan melakukan identifikasi pasien sebelum 

mengambil darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis serta menggunakan 

sekurang-kurangnya dua identitas pasien (nama/tanggal lahir/nomor RM) saat 

menerima pasien baru, tidak boleh menggunakan nomor kamar/lokasi; peningkatan 

komunikasi yang efektif dengan membacakan kembali perintah dokter secara 

lisan/melalui telepon ataupun hasil pemeriksaan, memberikan cap konfirmasi pada 

lembar CPPT dan memintakan tanda tangan dokter sebagai konfirmasi dalam waktu 

1x24 jam; peningkatan keamanan obat high alert dengan memastikan obat high alert 

sudah diberi label warna merah oleh Farmasi dan disimpan di tempat penyimpanan 

khusus obat high alert dan memberikan informasi indikasi/efek samping obat secara 

umum kepada pasien sebelum pemberian obat high alert; pengurangan risiko infeksi 

terkait pelayanan kesehatan selalu melakukan 5 momen cuci tangan dari WHO; dan 

pengurangan risiko pasien jatuh selalu melakukan pengkajian pasien risiko jatuh 

setiap pasien baru masuk rawat inap dan melakukan pengkajian ulang pasien risiko 

jatuh apabila terjadi perubahan status klinis pasien atau penambahan obat yang bisa 

menimbulkan pasien berisiko jatuh 

 

PENGUJIAN HIPOTESIS 

 

Tabel Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Hipotesis Pengaruh t-
hitung 

Sig. Kesimpulan 

H1 Norma subyektif, karakteristik (pendidikan, 
usia, jenis kelamin dan lama kerja) perawat, 
niat untuk keselamatan pasien terhadap 

 0,000 Dierima 
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implementasi keselamatan pasien 

H2a Karakteristik pendidikan perawat terhadap 
niat untuk keselamatan pasien 

1,941 0,058 Ditolak 

H2b Karakteristik lama kerja perawat terhadap 
niat untuk keselamatan pasien 

1,407 0,165 Ditolak 

H2c Karakteristik jenis kelamin perawat  terhadap 
niat untuk keselamatan pasien 

2,220 0,031 Diterima 

H2d Karakteristik usia perawat terhadap niat 
untuk keselamatan pasien 

1,730 0,089 Ditolak 

H3 Norma subyektif terhadap niat untuk 
keselamatan pasien 

4,875 0,000 Diterima 

H4 Niat untuk keselamatan pasien terhadap 
implementasi  keselamatan pasien 

6,563 0,000 Diterima 

H5a Karakteristik pendidikan perawat terhadap 
implementasi keselamatan pasien 

0,742 0,461 Ditolak 

H5b Karakteristik lama kerja perawat terhadap 
implementasi keselamatan pasien 

0,704 0,485 Ditolak 

H5c Karakteristik jenis kelamin perawat  terhadap 
implementasi keselamatan pasien 

1,778 0,081 Ditolak 

H5d Karakteristik usia perawat terhadap 
implementasi keselamatan pasien 

2,043 0,046 Diterima 

H6 Norma subyektif terhadap implementasi  
keselamatan pasien 

3,175 0,002 Diterima 

 

Pembahasan  

H1 : Terdapat pengaruh antara karakteristik perawat, norma subyektif dan 

niat untuk keselamatan pasien terhadap implementasi keselamatan pasien 

secara simultan 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel karakteristik (pendidikan, 

lama kerja, jenis kelamin dan usia) perawat, norma subyektif dan niat untuk 

keselamatan pasien berpengaruh terhadap implementasi keselamatan pasien RS “X” 

Jakarta.  Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 

nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,05 yang berarti Hipotesis diterima. 

 Tekanan eksternal dapat memberikan dampak terhadap usaha meningkatkan 

keselamatan pasien.  Tekanan eksternal dapat berupa tuntutan hukum, tuntutan 

masyaarakat terhadap mutu dan keselamatan pasien. Lingkungan ekternal merupakan 

suatu hal yang sangat dibutuhkan agar organisasi dapat memiliki komitmen yang 

tinggi dalam menerapkan mutu melalui keselamatan pasien (Henriksen, et al., 2008).  

Tekanan eksternal lainnya berupa regulasi nasional terhadap kompetensi SDM pada 

pelayanan kesehatan (standarisasi profesi, penilaian kompetensi staf, sertifikasi) dan 

untuk institusi berupa akreditasi rumah sakit (Cahyono, 2008).  
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 Hal ini disebabkan karena di RS “X” Jakarta, tenaga medis / kesehatan / 

dokter memberikan informasi tentang keselamatan pasien kepada perawat dengan 

karakteristik sebesar 77% perawat mempunyai latar belakang pendidikan akademi 

atau dibawah S1, sebesar 67% perawat baru bekerja kurang dari 2 tahun, sebesar 81% 

perawat adalah wanita, dan berada pada rentang usia muda dengan rentang usia 

produktif yaitu pada usia 26 – 35 tahun sebesar 48%, dimana perawat 

mengimplementasikan keselamatan pasien dengan tujuan untuk mencegah terjadinya 

Insiden Keselamatan Pasien.  Implementasi keselamatan pasien berdasarkan sasaran 

keselamatan pasien dalam Permenkes nomor 11 tahun 2017, meliputi ketepatan 

identifikasi pasien (misalnya perawat melakukan identifikasi pasien sebelum  

memberikan obat, darah atau produk darah, dan spesimen lain untuk pemeriksaan 

klinis), peningkatan komunikasi yang efektif (misalnya perawat selalu menuliskan 

lengkap perintah dokter secara lisan baik yang melalui telepon ataupun hasil 

pemeriksaan pada lembar catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT)), 

peningkatan keamanan obat high alert (misalnya perawat melaksanakan program 

terapi menggunakan 7 prinsip pemberian obat (benar pasien, benar obat, benar tidak 

kadaluarsa, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian, benar dokumentasi), 

pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan (misalnya perawat selalu 

melakukan cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan menurut WHO), serta 

pengurangan risiko pasien jatuh (misalnya pasien berisiko tinggi jatuh (skor > 25) 

perawat memasang kancing gelang warna kuning dan memberikan penjelasan kepada 

pasien/keluarga tentang risiko jatuh pada pasien). 

 

H2 : Terdapat pengaruh antara karakteristik perawat terhadap niat untuk 

keselamatan pasien secara parsial 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pendidikan, lama kerja, 

dan usia  perawat tidak berpengaruh terhadap niat untuk keselamatan pasien.  Dari 

tabel diatas diperoleh t hitung 1,941;1,407 dan 1,730 atau < 1,976 dan nilai 

signifikansi 0,058; 0,165 dan 0,089 atau > nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,05 

yang berarti Hipotesis ditolak.  Tetapi karakteristik jenis kelamin perawat 

berpengaruh terhadap niat untuk keselamatan pasien.  Dari tabel diatas diperoleh t 

hitung 2,220 atau > 1,976 dan nilai signifikansi sebesar 0,031 atau < nilai probabilitas 

(p-value) sebesar 0,05 yang berarti Hipotesis diterima.   

 Penelitian ini sama dengan penelitian Lin (2009), bahwa faktor individu 

umur, masa kerja, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap niat melaporkan 

insiden keselamatan pasien.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perawat rawat 

inap di RS “X” Jakarta 77% berpendidikan akademi, berada pada rentang usia muda 

dengan rentang usia produktif yaitu pada usia 26 – 35 tahun hanya sebesar 48%, dan 

67% bekerja selama kurang dari 2 tahun,  kemungkinan menyebabkan belum 

optimalnya perawat melaksanakan implementasi keselamatan pasien sesuai dengan 

Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien.     

 Hasil penelitian ini sesuai dengan Wandarti dalam Rosyidah dkk (2007), 

sikap mendukung penerapan keselamatan pasien antara pria dan wanita tidak ada 
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perbedaan, namun wanita lebih besar memiliki kesempatan bersikap mendukung baik 

daripada pria.  Studi psikologis telah menemukan bahwa wanita lebih bersedia untuk 

memenuhi wewenang dan pria lebih agresif dan lebih besar kemungkinannya 

daripada wanita dalam memiliki pengharapan untuk sukses, sehingga dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja diantara keduanya.  Di RS “X” Jakarta sebesar 

81% perawat adalah wanita dan mempunyai tujuan  implementasi keselamatan pasien 

untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien. 

 

H3: Terdapat pengaruh antara norma subyektif terhadap niat untuk 

keselamatan pasien  (NUKP) secara parsial 

 Berdasarkan tabel diatas diperoleh t hitung sebesar 4,875 > 1,976 dengan 

tingkat signifikan 0,00 < 0,05, maka Hipotesis diterima, artinya secara parsial 

terdapat pengaruh signifikan antara norma subyektif  perawat terhadap niat untuk 

keselamatan pasien.  

 Hasil penelitian di RS “X” Jakarta, tenaga medis/ kesehatan/ dokter 

memberikan informasi tentang keselamatan pasien kepada perawat, dilengkapi 

dengan pemahaman pedoman tentang keselamatan pasien yaitu Permenkes nomor 11 

tahun 2017, sehingga pencegahan terjadinya insiden keselamatan pasien menjadi 

lebih optimal.   

 

H4: Terdapat pengaruh antara niat untuk keselamatan pasien  terhadap 

implementasi keselamatan pasien (IKP) secara parsial 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa niat untuk keselamatan pasien 

berpengaruh terhadap implementasi keselamatan pasien. Berdasarkan tabel diatas  

diperoleh t hitung sebesar 6,563 >1,976 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 maka 

Hipotesa diterima.  

 Hwang et al., 2012 menyatakan bahwa faktor organisasi yaitu peran 

pimpinan dalam memberikan rasa aman dengan tidak menyalahkan sangat membantu 

terwujudnya niat untuk keselamatan pasien misalnya pelaporan insiden keselamatan 

pasien.  Fungsi manajemen dalam mengelola keselamatan pasien berpengaruh pada 

pelaporan insiden keselamatan pasien.  Pelaporan insiden keselamatan pasien yang 

tidak adekuat akan membuat rumah sakit kehilangan kesempatan untuk melakukan 

identifikasi faktor risiko dan perbaikan sistem pelayanan yang menuju pada 

keselamatan pasien. 

 Hal ini disebabkan karena tujuan perawat RS “X” Jakarta 

mengimplementasikan keselamatan pasien adalah untuk mencegah terjadinya insiden 

keselamatan pasien. Implementasi keselamatan pasien berdasarkan sasaran 

keselamatan pasien dalam Permenkes nomor 11 tahun 2017, meliputi ketepatan 

identifikasi pasien (misalnya perawat melakukan identifikasi pasien sebelum 

memberikan obat, darah, atau produk darah), peningkatan komunikasi yang efektif 

(misalnya perawat selalu menuliskan lengkap perintah dokter secara lisan dan yang 

melalui telepon ataupun hasil pemeriksaan pada lembar catatan perkembangan pasien 

terintegrasi (CPPT)), peningkatan keamanan obat high alert (misalnya perawat 
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melaksanakan program terapi menggunakan 7 prinsip pemberian obat (benar pasien, 

benar obat, benar tidak kadaluarsa, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian, 

benar dokumentasi)), pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan 

(misalnya kepatuhan melakukan cuci tangan dengan enam langkah cuci tangan 

menurut WHO), pengurangan risiko pasien jatuh (misalnya pemasangan kancing 

gelang warna kuning untuk pasien berisiko tinggi jatuh (skor > 25) oleh perawat dan 

memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga tentang risiko jatuh pada pasien).  
 

H5: Terdapat pengaruh antara karakteristik perawat terhadap implementasi 

keselamatan pasien (IKP) secara parsial 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pendidikan, lama kerja, 

dan jenis kelamin perawat tidak berpengaruh terhadap implementasi keselamatan 

pasien.  Berdasarkan tabel diatas diperoleh t hitung 0,742; 0,704 dan 1,778 atau < 

1,976 dan nilai signifikansi 0,461; 0,485 dan 0,081 atau > nilai probabilitas (p-value) 

sebesar 0,05 maka Hipotesis ditolak. Tetapi karakteristik usia perawat  berpengaruh 

terhadap implementasi keselamatan pasien.  Hal ini dapat dilihat darit hitung 2.043 > 

1,976 dan  nilai signifikansi 0,046 < 0,05  maka Hipotesis diterima. 

 Hughes (2008) mengatakan bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu 

karakteristik perawat yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang implementasi 

keselamatan pasien, sehingga dapat menurunkan jumlah insiden kejadian tidak 

diharapkan (KTD). Lian, Bryan & Lin (2007) mengatakan bahwa tingkat pendidikan 

yang tinggi dapat mempengaruhi keterampilan perawat dalam mengimplementasikan 

keselamatan pasien. Menurut penelitian Anugraini (2010), ada hubungan yang 

signifikan antara pendidikan dengan kepatuhan perawat melaksanakan implementasi 

keselamatan pasien. 

 Menurut Ellis et al (2006), perawat harus mempunyai pengalaman kerja 

yang cukup sehingga dapat memahami kebutuhan pasien yang spesifik terutama 

terkait impelementasi keselamatan pasien.  Menurut Alfredsdottir dan Bjondottir, K. 

(2008) pengalaman kerja menjadi salah satu faktor kunci dalam keselamatan pasien di 

rumah sakit.  Demikian pula penelitian yang dilakukan Nurwidia (2012) pengalaman 

kerja menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap asuhan keperawatan yang 

aman bagi pasien.  Penelitian Hikmah (2008) mengatakan bahwa tidak ada hubungan 

antara masa kerja dengan persepsi perawat terhadap keselamatan pasien.   

 Karakteristik perawat RS “X” Jakarta sebesar 77% mempunyai latar 

belakang pendidikan akademi atau dibawah S1, 67%  bekerja selama kurang dari 2 

tahun, dan sebesar 81% adalah wanita, hal ini menjadi kendala belum optimalnya 

pelaksanaaan  implementasi keselamatan pasien berdasarkan sasaran keselamatan 

pasien dalam  Permenkes nomor 11 tahun 2017, meliputi ketepatan identifikasi pasien 

(misalnya perawat melakukan identifikasi pasien menggunakan sekurang-kurangnya 

dua identitas pasien yaitu nama/tanggal lahir/nomor RM saat menerima pasien baru, 

tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien), peningkatan komunikasi 

yang efektif (misalnya perawat memintakan tanda tangan dokter sebagai konfirmasi 

dalam waktu 1 x 24 jam), peningkatan keamanan obat high alert (misalnya perawat 
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memberikan informasi indikasi/efek samping obat secara umum kepada pasien 

sebelum pemberian obat high alert), pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan 

kesehatan (misalnya kepatuhan melakukan 5 momen cuci tangan dari WHO), 

pengurangan risiko pasien jatuh (misalnya perawat selalu melakukan pengkajian 

pasien risiko jatuh setiap pasien baru masuk rawat inap).  
 

H6: Terdapat pengaruh antara norma subyektif terhadap implementasi 

keselamatan pasien (IKP) secara parsial 

 Berdasarkan tabel diatas diperoleh t hitung sebesar 3,175 > 1,976 dengan 

tingkat signifikan 0,002 < 0,05 maka Hipotesa diterima, artinya secara parsial 

terdapat pengaruh signifikan antara norma subyektif  perawat terhadap implementasi 

keselamatan pasien. 

 Menurut Frumkin dan Galaskiewicz (2004) menyatakan bahwa tekanan 

eksternal dapat mempengaruhi tingkat kemampuan pemerintah menjadi lebih rendah, 

terutama yang terkait dengan penerapan suatu kebijakan maupun prosedur.  Oka dan 

Riana (2015) terbukti bahwa norma subyektif berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap implementasi. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa di RS “X” Jakarta tenaga medis / 

dokter memberikan informasi tentang keselamatan pasien kepada perawat sesuai 

dengan sasaran keselamatan pasien dalam Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang 

keselamatan pasien, meliputi ketepatan identifikasi pasien (misalnya perawat 

melakukan identifikasi pasien sebelum memberikan obat, darah, atau produk darah), 

peningkatan komunikasi yang efektif (misalnya perawat selalu menuliskan lengkap 

perintah dokter secara lisan dan yang melalui telepon ataupun hasil pemeriksaan pada 

lembar catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT)), peningkatan keamanan 

obat high alert (misalnya perawat melaksanakan program terapi menggunakan 7 

prinsip pemberian obat (benar pasien, benar obat, benar tidak kadaluarsa, benar dosis, 

benar waktu, benar cara pemberian, benar dokumentasi)), pengurangan risiko infeksi 

terkait pelayanan kesehatan (misalnya kepatuhan melakukan cuci tangan dengan 

enam langkah cuci tangan menurut WHO), pengurangan risiko pasien jatuh (misalnya 

pemasangan kancing gelang warna kuning untuk pasien berisiko tinggi jatuh (skor > 

25) oleh perawat dan memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga tentang 

risiko jatuh pada pasien). 

 

Uji Intervening  

Hasil pengujian tidak langsung (indirect) karakteristik perawat dan norma 

subyektif melalui niat untuk keselamatan pasien terhadap implementasi keselamatan 

pasien sebesar 1,055 adalah lebih besar dari hasil pengujian langsung (direct) 

karakteristik perawat dan norma subyektif terhadap implementasi keselamatan pasien 

sebesar 0,499 maka dapat disimpulkan bahwa niat untuk keselamatan pasien dalam 

penelitian ini berfungsi sebagai variabel intervening yang dapat memediasi antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 
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Temuan Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator norma subyektif yang paling 

berpengaruh terhadap niat perawat mengimplementasikan keselamatan pasien dengan 

tujuan mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien adalah pengaruh dari tenaga 

medis atau dokter. Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action) dari 

Fishbein dan Ajzen menyatakan bahwa norma subyektif adalah pengaruh sosial yang 

mempengaruhi seseorang untuk berperilaku.  Seseorang akan memiliki keinginan 

terhadap suatu obyek atau perilaku seandainya ia terpengaruh oleh orang-orang di 

sekitarnya untuk melakukannya atau ia meyakini bahwa lingkungan atau orang-orang 

di sekitarnya mendukung terhadap apa yang ia lakukan. Pengaruh tenaga medis atau 

dokter kepada perawat kemungkinan disebabkan oleh faktor demografi pendidikan 

perawat RS “X” Jakarta sebesar 77% berpendidikan akademi (dibawah S1/Ners), hal 

ini menyebabkan kesetaraan profesi perawat dengan tenaga medis atau dokter sebagai 

Profesional  Pemberi Asuhan (PPA) pasien tidak terlaksana.  Dalam standar 

Akreditasi versi 2012 terjadi  perubahan paradigma pelayanan pasien dari model 

tradisional menjadi pelayanan berfokus kepada pasien (Patient Centered Care / PCC. 

Ada 4 fondasi PPA yaitu asuhan medis, asuhan keperawatan dan asuhan obat , 

sebagai tim kolaborasi interprofesional dan kompetensinya dengan prinsip 

Multidisciplinary Round (MDR). 

                   

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Kesimpulan  
Dari hasil penelitian maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Norma subyektif, karakteristik perawat (pendidikan, lama kerja, jenis kelamin, 

usia), dan niat untuk keselamatan pasien berpengaruh terhadap implementasi 

keselamatan pasien RS “X” Jakarta. 

2. Hanya karakteristik jenis kelamin perawat yang berpengaruh terhadap niat untuk 

keselamatan pasien , sedangkan karakteristik pendidikan, lama kerja dan usia 

perawat tidak berpengaruh terhadap niat untuk keselamatan pasien RS “X” 

Jakarta. 

3. Norma subyektif berpengaruh terhadap niat untuk keselamatan pasien RS “X” 

Jakarta.  

4. Niat untuk keselamatan pasien berpengaruh terhadap implementasi keselamatan 

pasien RS “X” Jakarta.  

5. Hanya karakteristik usia perawat yang berpengaruh terhadap implementasi 

keselamatan pasien, sedangkan karakteristik  pendidikan, lama kerja dan jenis 

kelamin perawat tidak berpengaruh terhadap implementasi keselamatan pasien 

RS “X” Jakarta. 

6. Norma subyektif berpengaruh terhadap implementasi keselamatan pasien RS “X” 

Jakarta. Indikator norma subyektif yang paling berpengaruh memberikan 

informasi tentang keselamatan pasien kepada perawat adalah tenaga medis atau 

dokter, dibandingkan dengan teman perawat ataupun regulasi. 
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Implikasi 

Tindak lanjut dari temuan penelitian ini maka dibuat kebijkan RS “X” Jakarta 

sebagai berikut : 

1. Membuat program peningkatan pengetahuan dan kompetensi profesi tenaga 

medis atau dokter serta perawat secara intensif dan berkelanjutan, misalnya 

dengan mengikuti pelatihan/seminar eksternal ataupun inhouse training yang 

diadakan oleh institusi Profesi Kedokteran / Keperawatan dan  Kementerian 

Kesehatan, khususnya terkait implementasi keselamatan pasien rumah sakit. 

2. Komite Keperawatan dan Clinical Instructor (CI) Keperawatan RS “X” Jakarta 

secara intensif dan berkelanjutan mensosialisasikan Permenkes nomor 11 tahun 

2017 tentang Keselamatan Pasien.  

3. Untuk meningkatkan peranan perawat dalam implementasi keselamatan pasien 

dengan profesi dokter akibat kesenjangan pendidikan perawat yang sebagian 

besar (77%) pendidikan akademi,  manajemen memberikan kesempatan perawat 

untuk melanjutkan pendidikan sampai S1 ataupun Ners. Selain itu meningkatkan 

persyaratan pendidikan perawat saat penerimaan perawat baru , minimal S1 atau 

Ners. 

 

Saran 

Pihak Rumah Sakit “X” Jakarta : 

1. SDM dan Diklat secara intensif dan berkala serta berkelanjutan mengadakan 

pelatihan, seminar atau workhop untuk meningkatkan kompetensi asuhan 

keperawatan khususnya pengetahuan perawat tentang keselamatan pasien 

(sosialisasi regulasi Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan 

pasien) dan membuat program pendidikan, pelatihan dan orientasi keselamatan 

pasien secara proaktif untuk mewujudkan budaya kerja yang berorientasi pada 

keselamatan pasien.   

2. Pada variabel norma subyektif, indikator tenaga medis/dokter adalah sumber 

informasi yang paling berpengaruh kepada perawat dalam implementasi 

keselamatan pasien, oleh karena itu Bagian SDM harus selalu meningkatkan 

pengetahuan tenaga medis/dokter dengan cara mengikuti Pelatihan Profesional 

Berkelanjutan (PPL) untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi 

profesionalnya. 

3. Budaya keselamatan pasien dapat dibangun dengan cara menciptakan 

kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil, membangun keberanian untuk 

melaporkan adanya inisden keselamatan pasien, membangun komitmen bersama 

dengan tidak adanya blaming, dan komitmen dalam pembahasan kesalahan 

difokuskan pada sistem bukan pada personal atau individu. 

4. Komite Mutu, Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko serta Komite 

Keperawatan mengembangkan program monitoring dan evaluasi  pelaksanaan 

kebijakan dan SPO terkait keselamatan pasien. 
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5. Melaksanakan ronde keselamatan pasien oleh supervisor dan koordinator 

Keperawatan serta meningkatkan peran champion patient safety untuk 

melakukan sosialisasi program keselamatan pasien di unit-unit pelayanan. 

6. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien mengembangkan sistem pelaporan insiden 

keselamatan pasien yang baik dan meningkatkan respon terhadap pelaporan 

insiden keselamatan pasien menjadi lebih baik lagi, fokus respon pelaporan lebih 

ke arah pembelajaran dari pada ke arah blaming.  Diusulkan pemberian reward 

kepada karyawan yang melapor.   

Peneliti selanjutnya  

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan data awal untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengukur variabel lain yang diduga 

dapat mempengaruhi norma subyektif, karakteristik perawat (pendidikan, lama 

kerja, jenis kelamin dan usia), dan niat untuk keselamatan pasien terhadap 

implemetasi keselamatan pasien, misalnya : hubungan karakteristik individu 

perawat, psikologis, organisasi,  pelatihan keselamatan pasien, dan lainnya. 

2. Penelitian selanjutnya dilengkapi dengan metode wawancara secara intensif 

kepada responden tidak cukup hanya diteliti dari penilaian kuesioner saja.  
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