
ABSTRAK  

Manajemen Pengetahuan Sebagai  Strategi  Implementasi Keselamatan  Pasien  Untuk 
Meningkatkan Kinerja Petugas  

 
Latar belakang. Kesalahan terjadi di  l aboratorium di sebabkan ka rena hasil pe meriksaan 
laboratorium m embingungkan, k esalahan s elama pr oses pe mberian p elayanan l aboratorium 
dan masalah yang terjadi s elama p elayanan dapat m enimbulkan kesalahan  p ada pa sien. 
Manajemen Pengetahuan secara sistematik menangkap dan mengkomunikasikan pengetahuan 
kepada a nalis l aboratorium de ngan h arapan meninimalkan ke salahan yang t erjadi di  
laboratorium klinik.  

Tujuan penelitian. Membuktikan M anajemen Pengetahuan d apat di pergunakan s ebagai 
strategi impl ementasi k eselamatan pa sien di l aboratorium klinik m eningkatkan pot ensi, 
proses kerja dan kinerja petugas laboratorium klinik.  

Metode Penelitian: penelitian praeksperimental dengan  menggunakan desain pre-post tanpa 
kelompok kontrol de ngan  m elibatkan 55  petugas. Sebelum impl ementasi Manajemen 
Pengetahuan tentang keselamatan pasien, pot ensi petugas (mindset, sikap, kesadaran dan 
pengetahuan) diukur dengan menggunakan kuesioner serta proses kerja dan kinerja petugas 
dengan cara observasi.  Manajemen Pengetahuan diimplementasikan dalam 4 t ahap, dimulai 
mewujudkan pe ngetahuan, m enyusunan t im ke rja, p enyebaran pengetahuan da n 
membudayakan pengetahuan. Pascaimplementasi M anajemen Pengetahuan tentang 
keselamatan pasien, dilakukan pengukuran potensi petugas, proses kerja dan kinerja petugas.   

Hasil penelitian.  Perubahan potensi pe tugas p ascaimplementasi M anajemen Pengetahuan 
tentang k eselamatan pasien secara be rmakna (p<0.001). Terjadi pe ningkatan pr oses ke rja 
pascaimplementasi M anajemen Pengetahuan secara be rmakna (p <  0. 001).  Peningkatan 
potensi petugas meningkatkan berpengaruh secara signifikan terhadap perbaikan proses kerja 
secara b ermakna (p=0.172, β=01.87).  Peningkatan pot ensi pe tugas m eningkatkan ki nerja 
petugas secara bermakna (p=0.002, β=0.406). Peningkatan proses kerja berpengaruh terhadap 
peningkatan kinerja petugas secara bermakna (p<0.001, β=0.581). 

Kesimpulan. Manajemen Pengetahuan tentang keselamatan pasien dapat m eningkatkan 
potensi petugas dan kualitas proses kerja petugas. Peningkatan kualitas proses kerja petugas 
secara bermakna meningkatkan kinerja petugas.  
 
Kata kunci: keselamatan pasien, manajemen pengetahuan, potensi petugas, kualitas proses 
kerja, kinerja. 
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