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ABSTRAK 

ANALISIS MANAJEMEN KESELAMATAN PASIEN DALAM UPAYA 

PENGENDALIAN RISIKO JATUH (STUDI PADA RUANG RAWAT INAP 

RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH LAMONGAN) 

 

 

Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit 

membuat asuhan pasien lebih aman. Pengkajian risiko jatuh merupakan salah satu 

dari sasaran program keselamatan pasien. Insiden risiko jatuh adalah manifestasi 

dari lemahnya pengawasan terhadap seluruh komponen rumah sakit mulai dari 

sistem hingga lingkungan kerja pada subjek yang berperan didalamnya. Tujuan 

dari penelitian ini menganalisis pelaksanaan manajemen keselamatan pasien 

dalam upaya pengendalian risiko jatuh.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan 

rancang bangun penelitian cross sectional study. Metode yang digunakan dengan 

cara kuisioner dan obsevasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lack of control (program keselamatan pasien, pengawasan, SOP, penyediaan 

sarana prasarana alat pelindung keselamatan pasien, pelatihan keselamatan 

pasien), basic cause (pengetahuan, sikap, pemeliharaan peralatan, hubungan 

interpersonal), Immediate Cause (tidak patuh Standar Operasional Prosedur, 

lingkungan kerja, peralatan kerja), Incident (risiko jatuh). Populasi adalah perawat 

ruang rawat inap dewasa di rumah sakit muhammadiyah lamongan. Sebanyak 88 

sampel yang berasal dari semua unit atau bagian ruang rawat inap di rumah sakit 

muhammadiyah lamongan. Metode pemilihan sampel dari perawat ruang rawat 

inap dewasa adalah dengan simple random sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

lack of control dengan basic cause (p= 0,000), tidak ada hubungan signifikan 

antara basic cause dengan immediate cause (p= 0,121) dan tidak ada hubungan 

antara immediate cause dengan Incident (p= 0,778). 

Kesimpulan bahwa faktor lack of control berhubungan dengan basic cause 

semakin lack of control keselamatan pasien semakin besar dampak terhadap basic 

cause. Disarankan kepada pihak rumah sakit untuk memperbaiki manajemen 

keselamatan pasien mencakup aspek perencanaan, monitoring, evaluasi, perbaikan 

dan mengadakan pelatihan keselamatan pasien secara bertahap untuk menciptakan 

budaya kerja yang sadar dengan keselamatan pasien. 
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