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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah   

Rumah Sakit merupakan layanan jasa yang memiliki peran penting 

dalam kehidupan masyarakat. Rumah Sakit merupakan tempat yang sangat 

komplek, terdapat ratusan macam obat, ratusan test dan prosedur, banyak 

terdapat alat dan teknologi, bermacam profesi dan non profesi yang 

memberikan pelayanan pasien selama 24 jam secara terus-menerus, 

keberagaman dan kerutinan pelayanan tersebut apabila tidak dikelola dengan 

baik dapat terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD / Adverse Evenst (AE)). 

Pada keselamatan pasien terdapat istilah insiden keselamatan pasien yang 

selanjutnya disebut insiden, yaitu setiap kejadian yang tidak disengaja dan 

kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cidera yang 

dapat dicegah pada pasien. Insiden ini terdiri dari Kejadian Tidak Diharapkan 

(KTD), Kejadian Nyaris Cidera (KNC), Kejadian Tidak Cidera (KTC) dan 

Kejadian Potensial Cidera (KPC) (Depkes, 2008). 

Keselamatan pasien di Rumah Sakit adalah sistem pelayanan dalam 

suatu Rumah Sakit yang memberikan asuhan pasien menjadi lebih aman, 

termasuk di dalamnya mengukur risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko 

terhadap pasien, analisa insiden, kemampuan untuk belajar dan insiden 

ditindaklanjuti serta menerapkan solusi untuk mengurangi risiko "Safety is a 

fundamental principle of patient care and a critical component of hospital 
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quality management" (World Alliance for Patient Safety, Forward 

Programme WHO 2004). Oleh karena itu diperlukan komitmen tenaga medis 

untuk menjaga keselamatan pasien, kompeten dan etis dalam keperawatan 

(CNA, 2004).  

Rumah Sakit adalah institusi yang komplek sehingga kesalahan 

memang bisa terjadi. Pada tahun 2000 IOM (Institute of Medicine) di 

Amerika Serikat menerbitkan laporan “To Err is Human, Building a Safer 

Health System” yang memuat 2 penelitian tentang KTD (Kejadian Tidak 

Diharapkan / Adverse Event (AE)) pada pasien di Rumah Sakit. Ditemukan 

angka KTD sebesar 2,9% dan 3,7% dengan angka kematian 6,6% dan 13,6%. 

Dengan data ini kemudian dihitung (ekstrapolasi) dari jumlah pasien rawat 

inap di rumah sakit di Amerika Serikat sebesar 33,6 juta per tahun didapat 

angka kematian pasien rawat inap akibat KTD tersebut di seluruh Amerika 

Serikat berkisar 44.000 s/d 98.000 per tahun. Sebagai perbandingan angka 

kecelakaan lalu lintas pada tahun tersebut hanyalah 43.458. Kemudian WHO 

dalam publikasi tahun 2004 menampilkan angka KTD di rumah sakit dari 

berbagai negara maju adalah sebesar 3,2% s/d 16,6% pada pasien rawat inap, 

berbagai publikasi mengutipnya dengan angka 10% dan sebagian meninggal.   

WHO collaborating center for patient safety pada tanggal 2 mei 2007 

resmi menerbitkan “Nine Life Saving Patient Safety Solution” (sembilan 

solusi life saving keselamatan pasien di rumah sakit). Panduan ini mulai 

disusun sejak tahun 2005 oleh pakar keselamatan pasien dan lebih 100 

negara, dengan mengindentifikasi dan mempelajari berbagai masalah 
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keselamatan pasien. Salah satunya adalah pencegahan cedera pada pasien 

yang akan menjalankan operasi. 

WHO menetapkan “Surgical safety Checklist” sebagai alat untuk 

melakukan program safesurgery save lives tahun 2005. Pengertian dari 

surgical safety checklist yaitu proses pengisian data pasien hasil dari 

pengkajian yang dilakukan oleh team bedah sebelum pasien masuk ke kamar 

operasi, sebelum insisi dan setelah operasi pada form “surgical safety 

checklist” (Rozovsky  &  Woods,  2005). Berdasarkan hal tersebut maka di 

Rumah Sakit Banyumas telah diterapkan pencegahan cedera pada pasien 

yang akan menjalankan operasi dengan memberlakukan verifikasi / Sign In 

dan Time Out serta Sign Out. Sosialisasi telah dilakukan pada semua team 

yang terlibat mulai dari tenaga medis dan paramedik. Keberhasilan dalam 

penerapannya tentulah harus ada kesepakatan dan kedisiplinan dalam 

menjalankan kebijaksanaan yang diterapkan oleh instansi. Bagaimana Rumah 

Sakit yang mengeluarkan selogan “Pasien Safety” tetapi tidak menjalankan 

prosedur Surgical Safety Check List di dalamnya? Sejauh penilaian saya, 

penerapan Surgical Safety Check List sudah dilakukan dengan benar (sesuai 

prosedur).   

RSUD Banyumas telah terakreditasi tingkat lengkap di tahun 2009 dan 

berencana akan melaksanakan akreditasi kembali pada tahun 2014 yang 

dinilai oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). KARS menyusun 

sasaran dengan mengacu pada Nine Life-Saving Patient Safety Solutions dari 

WHO Patient Safety (2007) yang digunakan juga oleh Komite Keselamatan 
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Pasien Rumah Sakit PERSI (KKPRS PERSI) dan dari Joint Commission 

International (JCI). Enam sasaran tersebut antara lain sasaran I : ketepatan 

identifikasi pasien, sasaran II : peningkatan komunikasi yang efektif, sasaran 

III : peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high alert), sasaran 

IV : kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi, sasaran V : 

pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan dan sasaran VI : 

pengurangan risiko jatuh. Sasaran akreditasi rumah sakit telah dilaksanakan 

di RSUD Banyumas dari sasaran 1 sampai sasaran 6.  

Di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Banyumas juga 

melaksanakannya tetapi di tahun 2009 ada 2 kejadian pasien jatuh terjadi. 

Pasien pertama terjauh pada saat pemindahan dari meja operasi ke brankar. 

Pasien kedua terjatuh saat pasien sedang diposisikan supinasi di meja operasi. 

Akibat jatuh pada kedua pasien tidak ada, pasien tidak mengalami luka serius.  

Ini menjadi pembelajaran bagi petugas Instalasi Bedah Sentral (IBS) karena 

kejadian itu termasuk dalam Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).  

Standar mutu pelayanan minimal Instalasi Bedah Sentral (IBS) harus 

memenuhi 100 % dari standar yaitu (1) SDM (Sumber Daya Manusia) di IBS 

telah bersertifikat PPGD (Penanganan Pertama Gawat Darurat) atau BTLS 

(Basic Trauma Live Support). Kelangkapan jumlah dan jenis SDM memiliki 

ijin praktek yang syah (dokter) dan mengikuti pelatihan minimal 20 

jam/tahun/karyawan, (2) Ketepatan waktu pelayanan atau time response 

pelayanan sesuai dengan protap (prosedur tetap) dan standar waktu tunggu 

operasi dengan lulus akreditasi nasional yang penerapan program patient 
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savetynya zero error, (3) Jumlah pasien operasi, (4) Kepuasan pasien 

terhadap IBS dengan tidak adanya kematian di meja operasi, (5) Pendapatan 

IBS dan (6) Tidak ada tuntutan mal praktek terhadap IBS (RSUD Banyumas , 

2012).  

Tim patient safety yang diketuai oleh dr. Haidar Alatas, Sp. PD telah 

dibentuk dan telah melakukan kegiatannya dalam mencegah insiden baik itu 

Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Nyaris Cidera (KNC), Kejadian 

Tidak Cidera (KTC) dan Kejadian Potensial Cidera (KPC). Salah satu 

kegiatan dari tim patient safety adalah pengadaan surgical safety checklist 

WHO di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Banyumas (RSUD Banyumas , 

2009, 2012).  

Instalasi Bedah Sentral (IBS) melaksanakan pengisian surgical safety 

checklis WHO untuk menunjang sasaran akreditasi dari KARS dan untuk 

patient safety RSUD Banyumas. Pengisian Surgical Safety Checklist WHO  di 

Instalasi Bedah Sentral (IBS) lebih banyak diisi dan dilaksanakan oleh 

perawat sehingga diharapkan dengan penelitian ini diketahui pelaksanaan 

Surgical Safety Checklist WHO dan masalah atau kendala yang dihadapi  

dalam pelaksanaannya. Penelitian tentang pelaksanaan pengisian Surgical 

Safety Checklist WHO dalam pengelolaan keselamatan klinis pasien di 

Instalasi Bedah Sentral RSUD Banyumas belum pernah dilakukan. Oleh 

karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis pelaksanaan Surgical Safety 

Checklist WHO dalam pengelolaan keselamatan klinis pasien di Instalasi 

Bedah Sentral RSUD Banyumas. 
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B. Perumusan Masalah 

Patient safety adalah suatu sistem dimana Rumah Sakit membuat 

asuhan pasien menjadi lebih aman. Ada 3 tahapan untuk pencegahan cedera 

pada pasien yang akan menjalankan operasi yaitu tahap Sign In, Time Out, 

Sign Out atau disebut Surgical Safety Checklist. Tujuan dari pelaksanaan 

Surgical Safety Checklist adalah untuk mencegah insiden baik itu Kejadian 

Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Nyaris Cidera (KNC), Kejadian Tidak 

Cidera (KTC) dan Kejadian Potensial Cidera (KPC). Berdasarkan uraian 

dalam latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Surgical Safety Checklist WHO ? 

2. Masalah-masalah atau kendala apa saja yang dirasakan petugas kesehatan 

Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Banyumas dalam pelaksanaan 

Surgical Safety Checklist WHO ? 

3. Bagaimana keselamatan klinis pasien di Instalasi Bedah Sentral RSUD 

Banyumas terkait dengan pelaksanaan Surgical Safety Checklist WHO ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Surgical Safety Checklist 

WHO dalam pengelolaan keselamatan klinis pasien di Instalasi Bedah 

Sentral RSUD Banyumas. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menggambarkan pelaksanaan Surgical Safety Checklist WHO 

di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Banyumas. 

b. Untuk mengetahui masalah-masalah atau kendala yang dirasakan 

petugas Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Banyumas dalam 

pelaksanaan Surgical Safety Checklist WHO? 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis keselamatan klinis pasien di 

Instalasi Bedah Sentral RSUD Banyumas terkait dengan pelaksanaan 

Surgical Safety Checklist WHO ? 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis. 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pengetahuan, 

khususnya mengenai Surgical Safety Checklist dan keselamatan pasien 

(patient safety). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi  Rumah Sakit 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

acuan untuk meningkatkan pelayanan khususnya tentang prosedur 

tindakan patient safety pada pasien peri operatif, dapat juga di 

manfaatkan sebagai bahan analisa kualitas pelayanan IBS dengan tetap 

memperhatikan indikator mutu klinik di RSUD  Banyumas. 
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b. Bagi Perawat 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya mengenai efektifitas penerapan Surgical Safety 

Checklist WHO operasi yang dilaksanakan oleh perawat dalam usaha 

keselamatan pasien. 

c. Bagi  Institusi  Pendidikan 

Menambah khasanah ilmu dalam proses belajar mengajar tentang 

Surgical Safety Checklist WHO dan keselamatan pasien (patient safety). 

d. Bagi  Pasien. 

Meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarganya terhadap 

tindakan operasi dan perawatan pasien paska operasi, sehingga mereka 

siap untuk melakukan perawatan pada pasien di rumah. 

  

E. Penelitian Terkait 

Penelitian tentang ”Analisa Faktor-Faktor Yang Berkontribusi Terhadap 

Patient Safety di Kamar Operasi Rumah Sakit Premier Bintaro” oleh Sukasih 

dan Toto Suharyanto. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui faktor-faktor 

yang berkontribusi terhadap patient safety di kamar operasi RSPB. Penelitian 

ini dilakukan pada bulan Juni 2011. Desain  penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor Sign In, 

Time Out dan Sign Out terhadap patient safety. Tehnik pengambilan sampel 

menggunakan tehnik total sampling untuk sampel pasien yang akan dilakukan 

operasi sebanyak 70 responden. Instrument yang digunakan dengan lembar 
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Surgical Safety Checklist. Analisa data menggunakan uji Chi-Square. Hasil 

penelitian secara statistik menunjukan terdapat hubungan yang bermakna 

antara Time Out dengan patient safety (P. value = 0.002). Untuk proses Sign In 

atau Sign Out dari hasil uji statistik menunjukan tidak terdapat hubungan yang 

bermakna, namun disini prosedur ini tetap dijalankan karena proses ini sangat 

penting untuk upaya keselamatan pasien. 

Penelitian lain tentang ”Tinjauan Patient Safety Pada Tata Laksana di 

Instalasi Kamar Bedah Rumah Sakit Immanuel Bandung” dilakukan di tahun 

2011 oleh Mutia Ulfa G. Utami.  Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

kendala-kendala, manfaat dan harapan dari pelaksanaan program “Nine 

Patient Safety Solution” di instalasi kamar bedah Rumah Sakit Immanuel 

Bandung. Jenis penelitian ini adalah deskriptif observasional dengan metode 

kualitatif, menggunakan rancangan ethnografi. Responden sebanyak 4 dokter 

dan 6 perawat yang dilakukan dengan purposive sampling dengan pendekatan 

homogeneous sampling. Analisis data kualitatif menggunakan thematical 

analysis. Hasil yang didapatkan bahwa pelaksanaan semua variabel dari Nine 

Patient Safety Solutions sudah dilaksanakan dengan cukup baik, walaupun 

masih didapatkan kendala dan harapan agar ke depannya lebih baik. Saran  

yang dianjurkan adalah untuk dokter dan perawat agar lebih meningkatkan 

penerapan program patient safety pada praktik kerja sehari-hari.  

Penelitian yang akan dilakukan kali ini berfokus untuk mengetahui dan 

menganalisis Surgical Safety Checklist WHO dalam pengelolaan keselamatan 

klinis pasien di Instalasi Bedah Sentral RSUD Banyumas. 
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