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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 43 

ayat 1 menjelaskan bahwa Rumah Sakit wajib melaksanakan standar keselamatan pasien. 

Standar keselamatan pasien dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa dan 

menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian tidak 

diharapkan1. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1691/Menkes/PER/VII/2011 yang dimaksud dengan keselamatan pasien (patient safety) 

adalah suatu sistem dimana Rumah Sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang 

meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan 

risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak 

lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah 

terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan 

atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. 

Keselamatan (safety) telah menjadi isu global termasuk juga untuk Rumah Sakit. Ada 

lima isu penting yang terkait dengan keselamatan di Rumah Sakit, yaitu: keselamatan 

pasien (patient safety), keselamatan kerja atau petugas kesehatan, keselamatan bangunan 

dan peralatan di Rumah Sakit yang bisa berdampak terhadap keselamatan pasien dan 

                                                            
1 “UU Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 43”, dalam  www.depdagri.go.id/media/documents/2009/…/uu_No.44-2009.doc 
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petugas, keselamatan lingkungan (green productivity) yang berdampak terhadap 

pencemaran lingkungan dan keselamatan “bisnis” Rumah Sakit yang terkait dengan 

kelangsungan hidup Rumah Sakit. Ke lima aspek keselamatan tersebut sangatlah penting 

untuk dilaksanakan di setiap Rumah Sakit. Namun harus diakui kegiatan institusi Rumah 

Sakit dapat berjalan apabila ada pasien2. 

Di Rumah Sakit terdapat ratusan macam obat, ratusan tes dan prosedur, banyak alat 

dengan teknologinya, bermacam jenis tenaga profesi dan non profesi yang siap 

memberikan pelayanan pasien 24 jam terus menerus. Keberagaman dan kerutinan 

pelayanan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat terjadi KTD/Adverse Event 

(Kejadian Tidak Diinginkan). WHO juga telah menegaskan pentingnya keselamatan 

dalam pelayanan kepada pasien sehubung dengan data KTD di Rumah Sakit di berbagai 

Negara menunjukan angka yang tidak kecil berkisar 3-16%. 

Di Indonesia data tentang KTD apalagi KNC/Near Miss (Kejadian Nyaris Cedera) 

masih langka, namun dilain pihak terjadi peningkatan tuduhan “mal praktik”, yang belum 

tentu sesuai dengan pembuktian akhir. KTD merupakan suatu kejadian yang 

mengakibatkan cedera pada pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak 

mengambil tindakan yang seharusnya diambil, dan bukan karena penyakit dasarnya atau 

kondisi pasien. Cedera dapat diakibatkan oleh kesalahan medis atau bukan kesalahan 

medis yang tidak dapat dicegah. 

Mengingat keselamatan pasien sudah menjadi tuntutan masyarakat dan masalah yang 

penting dalam sebuah Rumah Sakit, maka pelaksanaan program keselamatan pasien 

Rumah Sakit perlu dilakukan. Komitmen terhadap keselamatan pasien dalam praktik 

kedokteran masih lemah. Hal ini terkait dengan kultur dalam praktik kedokteran, seperti: 
                                                            
2 Depkes RI, Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Patient Safety) edisi 2, (Jakarta : 2008), hlm. 17. 
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1) dokter terbiasa bekerja individu, bukan secara teamwork, 2) dokter hanya meminati 

bidang klinis dan enggan terlibat dalam peningkatan mutu klinis (audit klinis, forum 

komite medis, dsb.), 3) hubungan dokter-pasien bersifat paternalistik memberikan 

peluang terjadinya kesalahan lebih besar apabila dibandingkan dengan hubungan 

partnership yang melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan kilnis, 4) sulitnya 

mengatur perilaku dokter (terutama spesialis dan sub spesialis), 5) otonomi dokter yang 

berlebihan sehingga keputusan klinis yang diambil sangat variatif, 6) tidak adanya 

pembelajaran terhadap kesalahan karena menyangkut budaya menyalahkan dan ketakutan 

terhadap tuntutan medikolegal, 7) lemahnya regulasi profesi dokter, 8) komitmen Rumah 

Sakit terhadap keselamatan pasien rendah dan lebih mementingkan segi finansial. 

Tantangan menerapkan program keselamatan pasien sangat berat karena bukan hanya 

sekedar menyediakan sumber daya finansial, SDM, dan peralatan. Hambatan yang paling 

berat adalah bagaimana menciptakan budaya keselamatan (safety culture) yang 

merupakan fondasi program keselamatan pasien. Istilah budaya keselamatan (Safety 

Culture) digunakan untuk menjelaskan cara mengelola keselamatan di tempat kerja, dan 

sering merefleksikan sikap, kepercayaan, dan nilai keselamatan yang ditunjukkan 

pegawai dalam bekerja. 

Advisory Committee on The Safety of Nuclear Installations mendefinisikan bahwa 

budaya keselamatan (Safety Culture) adalah nilai, sikap, persepsi kompetensi dan pola 

perilaku yang dihasilkan oleh individual dan kelompok yang ditetapkan berdasarkan 

komitmen dan gaya dari manajemen organisasi kesehatan dan keselamatan 

(Organization’s Health and Safety Management). Organisasi dengan budaya keselamatan 

pasien yang positif mempunyai karakteristik yaitu adanya komunikasi yang saling 
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percaya dengan cara berbagai persepsi yang penting dari keselamatan dan percaya pada 

pentingnya pencegahan. 

Para dokter dan petugas kesehatan biasanya tabu membicarakan kesalahan dan cedera 

medis karena takut akan risiko tuntutan hukum apabila informasi tersebut tercium pihak 

luar. Dan terkadang untuk melaporkan suatu kesalahan mendapat hambatan karena 

terbentuknya budaya menyalahkan (Blaming Culture). Budaya menyalahkan (Blaming 

Culture) dan ketakutan terhadap tuntutan medikolegal membuat para Rumah Sakit, 

dokter atau pemberi pelayanan tidak pernah belajar dari kesalahan. Lebih dari 90% 

kesalahan dan cedera medis atau KTD tidak pernah dilaporkan. Budaya menyalahkan 

merupakan fenomena yang universal yang harus dihapus dengan membuat protap jalur 

komunikasi yang jelas. Jalur komunikasi perlu dibuat sehingga ketika terjadi kesalahan 

dapat segera terlaporkan kepada pimpinan (siapa yang berhak melapor dan siapa yang 

berhak menerima laporan)3. 

Keselamatan pasien merupakan prioritas utama untuk dilaksanakan di Rumah Sakit 

dan hal itu terkait dengan mutu pelayanan dan citra rumah sakit. Mutu pelayanan 

merupakan bagian utama strategi Rumah Sakit untuk memberikan kualitas jasa dan 

kepuasan pasien. Tumbuhnya pesaingan antar rumah sakit yang semakin ketat dan tajam 

sehingga setiap Rumah Sakit dituntut untuk mempertinggi daya saing dengan berusaha 

memberikan kepuasan kepada semua pasiennya. 

Menurut Kotler menyatakan, kepuasan merupakan tingkat perasaan stelah 

membadingkan kinerja yang ia rasakan dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan 

merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dan perbedaan antara 

                                                            
3 Cahyono, Membangun Budaya Keselamatan Pasien Dalam Praktik Kedokteran, (Yogyakarta : Kanisius, 2008), 
hlm. 20. 
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kinerjanya yang dirasakan dan harapan-harapan. Konsumen mengalami salah satu dari 

tiga tingkat kepuasan umum, sedang kalau kinerja sesuai dengan harapan maka 

konsumen akan merasa puas, senang dan bahagia. 

Dalam banyak kasus, ketidakpuasan tersebut berawal dari komunikasi yang kurang 

baik antara Rumah Sakit/dokter dengan pasien/keluarga pasien sehingga menimbulkan 

perbedaan persepsi. Ketika perbedaan persepsi ini dibiarkan, maka akan berkembang dan 

berpotensi menjadi salah satu faktor munculnya keluhan ataupun gugatan pasien. 

penjelasan dokter yang lengkap dan jelas atas tindakan medis terhdapa pasien merupakan 

salah satu solusi untuk menghindari masalah4. 

Rumah Sakit Puri Mandiri Kedoya yang berlokasi di wilayah barat kota Jakarta 

tepatnya di Jl. Kedoya Raya No. 2 Kebon Jeruk. Diresmikan pada tanggal 15 Januari 

2006 diarea seluas 6000 m2, merupakan Rumah Sakit  umum dengan menitik beratkan 

pelayanan terpadu, spesialistik, lengkap dan berkesinambungan. Rumah Sakit telah 

berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada pasien, komite patient safety 

yang dibentuk oleh Rumah Sakit untuk memantau agar setiap unit, seperti unit rawat 

inap, unit rawat jalan, dan unit-unit lain di Rumah Sakit selalu mengutamakan 

keselamatan pasien, serta berperan dalam memotivasi dan mengevaluasi program 

keselamatan pasien. Komite patient safety selalu mengikuti seminar dan pelatihan 

mengenai keselamatan pasien diluar Rumah Sakit, lalu hasil yang didapat akan 

diterapkan sesuai dengan kondisi Rumah Sakit. Program keselamatan pasien di Rumah 

Sakit seperti misalnya pemberian obat dengan tepat obat, dosis, dan waktu. Ketika resep 

obat tidak bisa dibaca oleh asisten apoteker maka yang harus dilakukan adalah 

menelepon dokter yang bersangkutan, nama obat yang mirip sering menjadi penyebab 
                                                            
4 Setiawan, Loyalitas Pelanggan Jasa, (Bogor : IPB Press 2011), hlm. 34. 
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utama kesalahan obat. Agar pasien tidak terjatuh digunakan alat restrains untuk 

memberikan batasan pada pasien untuk bergerak secara bebas. Kemudian juga memberi 

keamanan pada tempat tidur, bel dan toilet kering. Untuk melaporkan setiap terjadinya 

sebuah insiden masih belum optimal dilakukan oleh petugas kesehatan, hal ini juga 

terkait dengan blaming culture yang masih ada di Rumah Sakit. 

Berdasarkan keterangan diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

mengenai hubungan persepsi pasien tentang impelentasi budaya keselamatan pasien 

dengan kepuasan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Puri Mandiri Kedoya. 

 

B. Identifikasi Masalah. 

Keselamatan pasien merupakan masalah penting dalam sistem pelayanan kesehatan, 

dengan teknologi yang semakin berkembang semakin besar pula risiko keselamatan 

pasien. Maka untuk itu sebagai identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Blaming Culture yang masih ada di Rumah Sakit. 

2. Pelaporan insiden keselamatan pasien masih kurang dilakukan oleh petugas 

kesehatan, karena terkait dengan blaming culture yang ada. 

3. Pasien masih kurang dilibatkan dalam setiap tindakan medis. 

 

 

 

C. Pembatasan Masalah. 
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Berdasarkan identifikasi masalah penulis memfokuskan penelitian ini terhadap 

persepsi pasien tentang impelentasi budaya keselamatan pasien yang dihubungkan 

dengan kepuasan pasien di ruang rawat inap. 

 

D. Perumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah. 

Penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah “apakah ada hubungan persepsi pasien 

tentang implementasi budaya keselamatan pasien dengan kepuasan pasien di ruang rawat 

inap Rumah Sakit Puri Mandiri Kedoya. 

 

E. Tujuan Penelitian. 

1. Tujuan Umum. 

Mengetahui hubungan antara persepsi pasien tentang implementasi budaya 

keselamatan pasien dengan kepuasan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Puri 

Mandiri Kedoya. 

 

2. Tujuan Khusus. 

a. Mengidentifikasi gambaran budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit Puri 

Mandiri Kedoya. 

b. Mengidentifikasi gambaran kepuasan pasien di Rumah Sakit Puri Mandiri 

Kedoya. 
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c. Menganalisis hubungan antara persepsi pasien tentang implementasi budaya 

keselamatan pasien dengan kepuasan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit 

Puri Mandiri Kedoya. 

 

F. Manfaat. 

1. Bagi Penulis. 

a. Dapat mengetahui dan menambah wawasan serta pemahaman dibidang penelitian 

mengenai hubungan persepsi pasien tentang implementasi budaya keselamatan 

pasien dengan kepuasan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Puri Mandiri 

Kedoya. 

b. Dapat memperluas ilmu pengetahuan yang diperoleh, agar lebih peka dalam 

melihat dan menjawab permasalahan keselamatan pasien yang sedang terjadi 

dalam setiap Rumah Sakit. 

 

2. Bagi Fakultas. 

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan digunakan sebagai referensi atau bacaan 

bagi pengembangan studi Kesehatan Masyarakat, khususnya mengenai hubungan 

budaya keselamatan pasien dengan kepuasan pasien. 

 

3. Bagi Institusi Rumah Sakit. 

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan kepada Rumah Sakit Puri 

Mandiri Kedoya mengenai pentingnya keselamatan pasien. 
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b. Sebagai alat bantu bagi Rumah Sakit Puri Mandiri Kedoya dalam melaksanakan 

program keselamatan pasien, agar Rumah Sakit dapat meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan serta citra Rumah Sakit dimata masyarakat. 

c. Sebagai bahan evaluasi untuk program keselamatan pasien dan perbaikan 

pelayanan serta pengelolaan yang efektif, agar Rumah Sakit Puri Mandiri Kedoya 

Mempunyai daya saing yang tinggi. 


