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ABSTRAK 

Budaya keselamatan pasien merupakan pondasi utama dalam menuju keselamatan 

pasien. Penerapan budaya keselamatan di rumah sakit adalahsesuatu yang mutlak 

harus diaplikasikansejalan dengan sistem keselamatanagar mampumenurunkan 

KTD secara signifikan. RSUD Pasar Rebo tidak mencapai salah satu poin Standar 

Pelayanan Minimal Rumah Sakit di RSUD Pasar Rebo mengenai tidak adanya 

pasien jatuh yang berakibat kecatatan ataupun kematian.Kemudian adanya 

masalah kekosongan pelaporan insiden keselamatan pasien yang cukup lama yang 

menggambarkan tidak berjalannya sistem keselamatan pasien di rumah sakit yang 

berdampak pada lemahnya budaya pelaporan insiden keselamatan pasien di 

RSUD Pasar Rebo. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran Budaya 

Keselamatan Pasien pada perawat unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo 

tahun 2014 dilihat dari 12 Dimensi Budaya Keselamatan Pasien menurut AHRQ. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross 

sectionaldilakukan di unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo pada bulan 

Februari - Agustus 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat di 

Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo yang telah bekerja lebih dari 1 tahun 

yang berjumlah 36 orang dan  metode pengambilan sampel adalah sampel 

jenuh.Hasil dari penelitian ini adalah budaya keselamatan pasien pada 

perawatUnit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo tahun 2014 dikategorikan 

dalam budaya keselamatan yang kuat. Terdapat 6 dimensi budaya keselamatan 

pasien dalam kategori budaya keselamatan yang kuat dan 6 dimensi lainnya dalam 

kategori budaya keselamatan sedang. Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar 

Rebo diharapkan dapat meneruskan dan mempertahankan program-program 

keselamatan pasien yang telah berjalan,mengevaluasi jumlah perawat, 

meningkatkan motivasi pelaporan kejadian, memberikan umpan balik dari setiap 

kejadian yang dilaporkan, dan melakukan pengukuran budaya keselamatan pasien 

secara menyeluruh dan periodik. 

Kata kunci :Budaya Keselamatan Pasien, AHRQ, Perawat, Unit Rawat Inap Kelas 

III 
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ABSTRACT 

Patient safety culture is the main foundation to patient safety. Patient safety 

culture in hospital should be applied with safety system in order to decrease KTD 

significantly. Pasar Rebo Hospital did not reach one of the points of the Minimum 

Service Standard hospitalregarding the absence of patient falls which resulted in 

error or death. Then there is the issue of patient safety incident reporting vacuum 

long enough that depict not an authoritative system of patient safety in hospitals 

that have an impact on a weak culture of patient safety incident reporting in Pasar 

Rebo Hospital. This research aims to see the description of patient safety culture 

in the Inpatient Unit Class III Pasar Rebo Hospital based on 12 dimensions of 

patient safety culture according to AHRQ. This research used quantitative 

methodwith cross sectional study and performed in the Inpatient Unit Class III 

Pasar Rebo on February-August 2014. The population in this research are all the 

nurses Inpatient Unit Class III Pasar Rebo who have worked more than 1 year 

with total 36 nurses. Samples were taken by saturated sampling.The result of this 

research is description of patient safety cultureon nurse Inpatient Unit Class III 

Pasar Rebo 2014 categorized in a strong patient safety culture. There are 6 

dimensions of patient safety culture in a strong patient safety culture categoryand 

the 6 other dimension in the medium patient safety culture category. Inpatient 

Unit Class III Pasar Rebo Hospital expected to continue and sustain patient safety 

programs that are already running, evaluate the number of nurses, increasing the 

motivation of reporting incident, provide feedback of any report, and conduct 

patient safety culture measurement and periodic.  

Keyword: Patient Safety Culture, AHRQ, Nurse, Inpatient Unit Class III 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2000 Institute of Medicine (IOM) di Amerika Serikat 

menerbitkan laporan To Err Is Human Building a Safer Health System 

yang mengemukakan penelitian di rumah sakit di Utah dan Colorado 

ditemukan KTD (Kejadian Tidak Diharapkan) / Adverse Event sebesar 

2,9%, dimana 6,6% diantaranya meninggal, sedangkan di New York 

ditemukan KTD sebesar 3,7% dengan angka kematian 13,6 %.Publikasi 

WHO (World Health Organization) pada tahun 2004, mengumpulkan 

angka-angka penelitian rumah sakit di berbagai negara diantaranya 

Amerika, Inggris, Denmark, dan Australia ditemukan KTD dengan 

rentang 3,2 – 16,6 %. Dengan data tersebut, berbagai negara segera 

melakukan penelitian dan mengembangkan sistem keselamatan pasien 

(Depkes, 2006). 

Di Indonesia berdasarkan  data Insiden  Keselamatan Pasien yang 

diterbitkan KKPRS (Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit) terdapat 

114 laporan insiden keselamatan pasien pada tahun 2009, 103 laporan 

pada tahun 2010, dan 34 laporan di tahun 2011 pada tri wulan I (KKPRS, 

2012).  Terjadinya insiden keselamatan pasien di suatu rumah sakit akan 

memberikan dampak yang merugikan bagi pihak rumah sakit, staf, dan 

pasien sebagai penerima pelayanan. Adapun dampak yang ditimbulkan  
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adalah  menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan menurut Flynn (2002) dalam (Cahyono, 2008). 

Dalam upaya meminimalisir terjadinya KTD yang terkait dengan 

aspek keselamatan pasien, maka manajemen rumah sakit perlu 

menciptakan budaya keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien 

merupakan pondasi utama dalam menuju keselamatan pasien.  Budaya 

keselamatan pasien akan menurunkan KTD secara signifikan sehingga 

akuntabilitas RS di mata pasien dan masyarakat akan meningkat dan pada 

akhirnya kinerja RS pun meningkat menurut Sora & Nieva (2004) dalam 

(Hamdani, 2007). Hal tersebut dikarenakan banyak rumah sakit yang 

mengaplikasikan sistem keselamatan yang baik, tetapi pada kenyataannya 

KTD tetap terjadi. Meskipun pada umumnya jika sistem dapat dijalankan 

dengan sebagaimana mestinya maka KTD dapat ditekan sekecil-kecilnya, 

namun fakta menunjukkan bahwa sistem tidak dapat berjalan secara 

optimal jika kompetensi dan nilai-nilai atau budaya yang ada tidak 

mendukung (Budihardjo, 2008).  

Penerapan budaya keselamatan pasien akan mendatangkan 

keuntungan bagi pasien dan pihak penyedia pelayanan kesehatan. 

Penerapan budaya keselamatan pasien akan mendeteksi kesalahan yang 

akan terjadi atau jika kesalahan terjadi. Budaya keselamatan pasien akan 

meningkatkan kesadaran untuk mencegah error dan melaporkan jika ada 

kesalahan. Budaya keselamatan pasien juga dapat mengurangi pengeluaran 
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finansial yang diakibatkan oleh kejadian keselamatan pasien menurut 

Carthey & Clarke (2010) dalam (Beginta, 2012). 

Budaya keselamatan pasien menurut Association Health Care and 

Research Quality (AHRQ) dapat diukur dari segi perspektif staf  rumah 

sakit yang terdiri dari 12 dimensi diantaranya: harapan dan tindakan 

manajer mempromosikan keselamatan pasien, organizational learning – 

perbaikan berkelanjutan, kerja sama dalam unit di rumah sakit, 

komunikasi terbuka, umpan balik dan komunikasi mengenai kesalahan, 

respon non-punitive terhadap kesalahan, staffing, dukungan manajemen 

terhadap upaya keselamatan pasien, kerja sama antar unit di rumah sakit, 

handsoff dan transisi pasien, persepsi keseluruhan staf di rumah sakit 

terkait keselamatan pasien, dan frekuensi pelaporan kejadian (AHRQ, 

2004). 

Membangun budaya keselamatan pasien di rumah sakit adalah 

kewajiban dan tanggung jawab seluruh staf yang bekerja di rumah sakit 

lebih utamanya para tenaga medis yang berhubungan langsung dengan 

pasien seperti dokter dan perawat. Perawat merupakan tenaga profesional 

yang berperan penting dalam fungsi rumah sakit. Hal tersebut didasarkan 

atas jumlah tenaga perawat sebagai porsi terbesar dalam rumah sakit. 

Dalam menjalankan  fungsinya, perawat meupakan staf yang memiliki 

kontak terbanyak dengan pasien. Perawat juga merupakan bagian dari 

suatu tim, yang di dalamnya terdapat berbagai profesi lain seperti dokter. 
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Luasnya peran perawat memungkinkannya untuk menemukan dan 

mengalami risiko kesalahan pelayanan (Beginta, 2012).  

Berdasarkan laporan IKP tahun 2011 Triwulan I jumlah laporan 

insiden pelanggaran patient safety sebesar 11,23% dilakukan di unit 

keperawatan, sebesar 6,17% di unit farmasi, dan 4,12% oleh dokter. 

Perawat harus menyadari perannya sehingga harus dapat berpartisipasi 

aktif dalam mewujudkan patient safety. Perawat juga memiliki kewajiban 

membuat laporan mengenai insiden keselamatan pasien. Pelayanan 

keperawatan berperan penting dalam penyelenggaraan upaya menjaga 

mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit (Adib, 2009). Penelitian tentang 

budaya keselamatan pasien yang dilakukan oleh Hamdani (2007) tentang 

analisis budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit Islam Jakarta 

didapatkan bahwa perawat sebagai komponen tenaga kesehatan yang 

paling berhubungan dengan penerapan keselamatan pasien. Hal hal 

tersebut menempatkan peran perawat sebagai  komponen penting dalam 

membangun budaya keselamatan pasien.  

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo merupakan salah 

satu rumah sakit umum daerah milik pemerintah yang berlokasi di Jakarta 

Timur. RSUD Pasar Rebo memiliki visi menjadi rumah sakit unggulan 

yang bermutu internasional dan menjadi rujukan terbaik di Ibukota Negara 

pada tahun 2017. Sejak diterapkan program Jaminan Kesehatan Nasional 

pada tanggal 1 Januari 2014, jumlah pasien di RSUD Pasar Rebo 

meningkat pesat. Menurut Kepala Satuan Pelaksana Pemasaran RSUD 
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Pasar Rebo jumlah pasien meningkat 30 %. Rata-rata ada 900 pasien rawat 

jalan per hari.Khususnya pada pelayanan Rawat  Inap Kelas III yang 

mengalami peningkatan jumlah pasien secara signifikan dikarenakan 

adanya program JKN(Jaminan Kesehatan Nasional) dan KJS (Kartu 

Jakarta Sehat). Jumlah pasien yang membludak di RSUD Pasar Rebo 

menambah beban kerja perawat yang bertugas. Banyaknya pasien yang 

harus ditangani menambah tugas, prosedur, dan alat yang harus digunakan. 

Banyaknya prosedur yang harus dilakukan pada pasien akan meningkatkan 

risiko terjadinya kesalahan pada pelayanan. 

RSUD Pasar Rebo telah memiliki Komite Keselamatan Pasien 

yang ditetapkan sejak tahun 2013 yang menangani sistem keselamatan 

pasien di RSUD Pasar Rebo. Komite Keselamatan Pasien RSUD Pasar 

Rebo juga memiliki program dan kegiatan dalam menjamin keselamatan 

pasien di RSUD Pasar Rebo. Namun insiden keselamatan pasien masih 

terjadi di RSUD Pasar Rebo. Berdasarkan data terakhir dari Komite 

Keselamatan Pasien RSUD Pasar Rebo insiden keselamatan pasien bulan 

Januari tahun 2014 menyebutkan ada 3 KNC (Kejadian Nyaris Cedera), 1 

KTD, dan 1 kejadian sentinel di RSUD Pasar Rebo. Sebagian besar 

insiden keselamatan pasien yang dilaporkan terjadi di Unit Rawat Inap 

RSUD Pasar Rebo.   

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang 

tercantum di Keputusan Menteri Kesehatan No. 129/Menkes/SK/II/2008, 

bahwadi rumah sakit  tidak boleh ada kejadian pasien jatuh yang berakibat 
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kecacatan mapupun kematian. Sedangkan di RSUD Pasar Rebo 

berdasarkan data insiden keselamatan pasien pada bulan Januari tahun 

2014 menunjukkan ada 1 KTD yaitu pasien jatuh yang mengakibatkan 

kematian, 3 KNC, dan 1 kejadian sentinel.  

Pelaporan kejadian insiden keselamatan pasien di RSUD Pasar 

Rebo juga mengalami kekosongan yang cukup lama yaitu pada bulan 

Januari – Oktober tahun 2013. Hal tersebut menggambarkan tidak 

berjalannya sistem keselamatan pasien yang berakibat pada lemahnya 

budaya pelaporan kejadian keselamatan pasien pada perawat di RSUD 

Pasar Rebo. Pelaporan kejadian keselamatan pasien juga merupakan salah 

satu dari dimensi budaya keselamatan pasien.  

Melihat adanya masalah keselamatan pasien di RSUD Pasar Rebo 

dan pentingnya penerapan budaya keselamatan pasien di rumah sakit, 

maka peneliti ingin mengukur budaya keselamatan pasien pada perawat di 

unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo pada tahun 2014. Pengukuran 

budaya keselamatan pada penelitian ini menggunakan Hospital Survey on 

Patient Safety Culture yang dikeluarkan oleh AHRQ karena beberapa 

alasan diantaranya survei ini dapat digunakan untuk umum, instrumen 

yang digunakan didesain untuk semua kalangan, survei ini reliabel dan 

valid (AHRQ, 2004) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, masalah yang muncul yang 

melatarbelakangi penelitian ini adalah tidak tercapainya salah satu poin 
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Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit di RSUD Pasar Rebo 

bahwadi rumah sakit  tidak boleh ada kejadian pasien jatuh yang berakibat 

kecacatan mapupun kematian. Namun di RSUD Pasar Rebo terjadi 1 KTD 

yaitu kejadian pasien jatuh yang mengakibatkan kematian pada bulan 

Januari 2014. Kemudian adanya masalah kekosongan pelaporan insiden 

keselamatan pasien yang cukup lama yakni sekitar 10 bulan pada tahun 

2013 yang menggambarkan tidak berjalannya sistem keselamatan pasien 

di rumah sakit yang berdampak pada lemahnya budaya pelaporan insiden 

keselamatan pasien di RSUD Pasar Rebo pada perawat karena pelaporan 

insiden keselamatan pasien merupakan tugas perawat.  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana gambaran umum Komite Keselamatan Pasien RSUD Pasar 

Rebo? 

2. Bagaimana gambaran karakteristik individu responden di Unit Rawat 

Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo? 

3. Bagaimana budaya keselamatan pasien pada dimensi harapan dan 

tindakan manajer mempromosikan patient safety dilihat dari perspektif 

perawat di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo? 

4. Bagaimana budaya keselamatan pasien pada dimensi organizational 

learning – perbaikan berkelanjutan dilihat dari perspektif perawat di 

Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo RSUD Pasar Rebo?  
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5. Bagaimana budaya keselamatan pasien pada dimensi kerja sama dalam 

unit dilihat dari perspektif perawat di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD 

Pasar Rebo? 

6. Bagaimana budaya keselamatan pasien pada dimensi komunikasi 

terbuka dilihat dari perspektif perawat di Unit Rawat Inap Kelas III 

RSUD Pasar Rebo? 

7. Bagaimana budaya keselamatan pasien pada dimensi umpan balik dan 

komunikasi mengenai kesalahan dilihat dari perspektif perawat di Unit 

Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo? 

8. Bagaimana budaya keselamatan pasien pada dimensi respon non 

punitive terhadap kesalahan dilihat dari perspektif perawat di Unit 

Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo? 

9. Bagaimana budaya keselamatan pasien pada dimensi staffing dilihat 

dari perspektif perawat di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar 

Rebo? 

10. Bagaimana budaya keselamatan pasien pada dimensi dukungan 

manajemen terhadap upaya keselamatan pasien dilihat dari perspektif 

perawat di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo? 

11. Bagaimana budaya keselamatan pasien pada dimensi kerja sama antar 

unit di rumah sakit dilihat dari perspektif perawat di Unit Rawat Inap 

Kelas III RSUD Pasar Rebo? 
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12. Bagaimana budaya keselamatan pasien pada persepsi perawat terhadap 

dimensi handsoff dan transisi pasien di Unit Rawat Inap Kelas III 

RSUD Pasar Rebo? 

13. Bagaimana budaya keselamatan pasien pada dimensi persepsi perawat 

tentang patient safety di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo?  

14. Bagaimana budaya keselamatan pasien pada dimensi frekuensi 

pelaporan dilihat dari perspektif perawat di Unit Rawat Inap Kelas III 

RSUD Pasar Rebo?   

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari peneltian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran budaya keselamatan pasien pada perawat Unit Rawat Inap Kelas 

III RSUD Pasar Rebo bulan Juni tahun 2014. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran umum Komite Keselamatan Pasien 

RSUD Pasar Rebo 

2. Mengetahui gambaran karakteristik individu responden di Unit 

Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo 

3. Mengetahui budaya keselamatan pasien pada dimensi harapan 

dan tindakan manajer mempromosikan patient safety dilihat 

dari perspektif perawat di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD 

Pasar Rebo. 



10 
 

4. Mengetahui budaya keselamatan pasien pada dismensi 

organizational learning – perbaikan berkelanjutan dilihat dari 

perspektif perawat di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar 

Rebo.  

5. Mengetahui budaya keselamatan pasien pada dimensi kerja 

sama dalam unit dilihat dari perspektif perawat di Unit Rawat 

Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo. 

6. Mengetahui budaya keselamatan pasien pada dimensi 

komunikasi terbuka dilihat dari perspektif perawat di Unit 

Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo. 

7. Mengetahui budaya keselamatan pasien pada dimensi umpan 

balik dan komunikasi mengenai kesalahan dilihat dari 

perspektif perawat di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar 

Rebo. 

8. Mengetahui budaya keselamatan pasien pada dimensi respon 

non punitive terhadap kesalahan dilihat dari perspektif perawat 

di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo. 

9. Mengetahui budaya keselamatan pasien pada dimensi staffing 

dilihat dari perspektif perawat di Unit Rawat Inap Kelas III 

RSUD Pasar Rebo. 

10.  Mengetahui budaya keselamatan pasien pada persepsi perawat 

terhadap dimensi dukungan manajemen terhadap upaya 
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keselamatan pasien di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar 

Rebo. 

11. Mengetahui budaya keselamatan pasien pada dimensi kerja 

sama antar unit di rumah sakit dilihat dari perspektif perawat di 

Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo. 

12. Mengetahui budaya keselamatan pasien pada dimensi handsoff 

dan transisi pasien dilihat dari perspektif perawat di Unit Rawat 

Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo. 

13. Mengetahui budaya keselamatan pasien pada dimensi persepsi 

perawat tentang patient safety di Unit Rawat Inap Kelas III 

RSUD Pasar Rebo. 

14. Mengetahui budaya keselamatan pasien pada dimensi frekuensi 

pelaporan dilihat dari perspektif perawat di Unit Rawat Inap 

Kelas III RSUD Pasar Rebo.   

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun penelitian ini bermanfaat bagi: 

a. Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan literatur 

dalam keilmuan kesehatan masyarakat sebagai dokumen dan bahan 

bacaan/rujukan untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai 

budaya keselamatan pasien di rumah sakit. 

b. Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak 

manajemen RSUD Pasar Rebo untuk mengembangkan program yang 

berkaitan dengan upaya keselamatan pasien (patient safety). 

c. Instansi Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan 

keilmuan dan penelitian dari salah satu program kurikulum. Penelitian 

ini juga dalam rangka menjalankan fungsi Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.  

d. Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau 

gambaran untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan budaya keselamatan pasien dan dapat menjadi bahan bahan 

referensi untuk melakukan penelitian-penelitian lain atau serupa. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di unit RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – Agustus tahun 2014 dan 

pengambilan data dilakukan pada bulan Juni 2014. Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat gambaran budaya keselamatan pasien (patient safety 

culture) pada perawat di unit kelas III RSUD Pasar Rebo menggunakan 

istrumen berupa kuesioner dari AHRQ (The Agency for Health Care 

Research and Quality pada survey tentang keselamatan pasien The 

Hospital Survey on Patient safety. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

tidak tercapainya target SPM Rumah Sakit pada poin keselamatan pasien 



13 
 

dan lemahnya budaya pelaporan insiden keselamatan pasien di RSUD 

Pasar Rebo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain 

cross sectional dan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam tinjauan pustaka akan dijelaskan  teori mengenai keselamatan 

pasien yang meliputi definisi keselamatan pasien, insiden keselamatan pasien, 

budaya keselamatan pasien, persepsi, perawat, dan rumah sakit.  

2. 1 Keselamatan Pasien 

2. 1.1 Definisi Keselamatan Pasien 

 Menurut Institute of Medicine (IOM) keselamatan pasien 

memiliki pengertian bebas dari kejadian cedera. Selain pengertian 

tersebut patient safety dapat diartikan sebagai the prevention of 

harm patient penekanan ditempatkan pada pemberi perawatan 

yang mencegah kesalahan, belajar dari kesalahan yang terjadi dan 

dibangun di atas sebuah budaya keselamatan pasien yang 

melibatkan perawat kesehatan profesional, organisasi, dan pasien. 

Hal tersebut diperluas oleh Agency of Healthcare Research and 

Quality(AHRQ) keselamatan pasien diartikan sebagai bebas dari 

cedera yang disengaja atau cedera yang dicegah yang dihasilkan 

oleh petugas medis (AHRQ, 2008) dalam (Beginta, 2012). 

 Dalam Permenkes RI Nomor 1691/Menkes/ PER/VIII/2011 

disebutkan bahwa keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu 

sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman 

yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal 
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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. 

 Dalam Depkes (2006), tujuan dari Sistem Keselamatan 

Pasien Rumah Sakit adalah: 

1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit 

2. Meningkatnya akutanbilitas rumah sakit terhadap pasien dan 

masyarakat 

3. Menurunnya kejadian tidak diharapkan (KTD) di rumah 

sakit. 

4. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak 

terjadi pengulangan kejadian tidakdiharapkan. 

2. 1.2 Program Keselamatan Pasien 

 Menurut Kohn (2000) dalam Hamdani (2007) IOM 

merekomendasikan beberapa hal yang terkait keselamatan pasien 

untuk kebijakan tingkat nasional diantaranya adalah : 

1. Pembuatan standar untuk organisasi kesehatan dimana 

organisasi kesehatan harus memberikan perhatian yang besar 

untuk program keselamatan pasien. Regulator dan badan 
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akreditasi mengharuskan organisasi kesehatan untuk 

mengimplementasikan program keselamatan pasien. 

2. Pembuatan standar untuk profesi kesehatan yakni dengan tes 

periodik bagi dokter, perawat, dan tenaga lain, sertifikasi, 

pembuatan kurikulum keselamatan pasien, pelatihan, 

konferensi, jurnal, dan publikasi  lainnya. 

 Menurut IOM terdapat lima prinsip untuk merancang 

patient safety system di organisasi kesehatan yakni (Hamdani, 

2007): 

Prinsip I : Provide Leadership meliputi: 

a. Menjadikan keselamatan pasien sebagai tujuan 

utama/prioritas 

b. Menjadikan keselamatan pasien sebagai tanggung 

jawab bersama 

c. Menunjuk/menugaskan seseorang yang bertanggung 

jawab untuk program keselamatan pasien 

d. Menyediakan sumber daya manusia dan dana untuk 

analisis error dan redesign system 

e. Mengembangkan mekanisme yang efektif 

untukmengidentifikasi “unsafe” dokter 

Prinsip II : Memperhatikan keterbatasan manusia dalam 

perancangan proses yakni : 
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a. Design job for safety 

b. Menyederhanakan proses 

c. Membuat standar proses 

Prinsip III : mengembangkan tim yang efektif 

Prinsip IV : Antisipasi untuk kejadian tak terduga : 

pendekatan pro aktif, menyediakan antidotum dan training 

simulasi. 

Prinsip V : Menciptakan atmosfer learning 

2. 1.3 Standar Keselamatan Pasien 

 Standar keselamatan pasien rumah sakit yang disusun ini 

mengacu pada ”Hospital Patient safety Standards” yang 

dikeluarkan oleh Joint Commision on Accreditation of Health 

Organizations, Illinois, USA, tahun 2002, yang disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi perumahsakitan di Indonesia (Depkes, 

2006). 

 Standar keselamatan pasien tersebut terdiri dari tujuh 

standar menurut Depkes (2006) yaitu : 

1. Standar I: Hak pasien 

Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk 

mendapatkan informasi tentang rencana dan hasilpelayanan 

termasuk kemungkinan terjadinya Kejadian Tidak 

Diharapkan.. 
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2. Standar II: Mendidik pasien dan keluarga 

Rumah sakit harus mendidik pasien dan keluarganya 

tentang kewajiban dan tanggung jawab pasiendalam asuhan 

pasien 

3. Standar III: Keselamatan pasien dan kesinambungan 

pelayanan 

Rumah Sakit menjamin kesinambungan pelayanan dan 

menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit 

pelayanan. 

4. Standar IV : Penggunaan metoda-metoda peningkatan 

kinerja untuk melakukan evaluasi dan program 

peningkatan keselamatan pasien 

5. Standar V : Peran kepemimpinan dalam meningkatkan 

keselamatan pasien. 

1. Pimpinan mendorong dan menjamin implementasi 

program keselamatan pasien secara terintegrasi dalam 

organisasi melalui penerapan Tujuh Langkah Menuju 

Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Pimpinan menjamin 

berlangsungnya program proaktif untuk identifikasi 

risiko keselamatan pasien dan program menekan atau 

mengurangi Kejadian Tidak Diharapkan. 
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2. Pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi 

dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan 

pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien. 

3. Pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat 

untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja 

rumah sakit serta meningkatkan keselamatan pasien. 

4. Pimpinan mengukur dan mengkaji efektifitas 

kontribusinya dalam meningkatkan kinerja rumah sakit 

dan keselamatan pasien. 

6. Standar VI: Mendidik staf tentang keselamatan pasien. 

1. Rumah sakit memiliki proses pendidikan, pelatihan dan 

orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan 

jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas. 

2. Rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan 

memelihara kompetensi staf serta mendukung 

pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien. 

7. Standar VII: Komunikasi merupakan kunci bagi staff untuk 

mencapai keselamatan pasien 

1. Rumah sakit merencanakan dan mendesain proses 

manajemen informasi keselamatan pasien 

untukmemenuhi kebutuhan informasi internal dan 

eksternal. 
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2. Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan 

akurat. 

2. 1.4 Tujuh Langkah Keselamatan Pasien 

Tujuh Langkah Keselamatan Pasien Rumah 

Sakitmenurut Depkes (2006)yaitu: 

1. Bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. 

Ciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan 

adil. 

2. Pimpin dan dukung staf anda 

Bangunlah komitmen dan fokus yang kuat dan jelas 

tentang Keselamatan Pasien di rumah sakit anda. 

3.  Integrasikan aktivitas pengelolaan risiko 

Kembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko, 

serta lakukan identifikasi dan asesmen hal yang 

potensial bermasalah. 

4. Kembangkan sistem pelaporan 

Pastikan staf Anda agar dengan mudah dapat 

melaporkan kejadian/ insiden, serta rumah sakit 

mengatur pelaporan kepada Komite Keselamatan 

Pasien Rumah Sakit (KKPRS). 

5. Libatkan dan berkomunikasi dengan pasien 

Kembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka 

dengan pasien. 
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6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan 

pasien 

Dorong staf anda untuk melakukan analisis akar 

masalah untuk belajar bagaimana dan mengapakejadian 

itu timbul. 

7. Cegah Cedera Melalui Implementasi Sistem 

Keselamatan Pasien 

Gunakan informasi yang ada tentang kejadian / masalah 

untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan. 

2. 1.5 Enam Sasaran Keselamatan Pasien 

  Sasaran Keselamatan Pasien merupakan syarat 

untuk diterapkan di semuarumah sakit yang diakreditasi 

oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Tujuan dari Sasaran 

Keselamatan Pasien adalah mendorong perbaikan spesifik 

dalam keselamatan pasien. Sasaran menyoroti bagian-

bagian yang bermasalah dalam pelayanan kesehatan dan 

menjelaskan bukti serta solusi dari konsensus berbasis bukti 

dan keahlian atas permasalahan ini.Berikut 6 sasaran 

keselamatan pasien (Kemenkes, 2011): 

Sasaran I : Ketepatan Identifikasi Pasien 

Sasaran II  : Peningkatan Komunikasi yang Efektif 

Sasaran III  : Peningkatan Keamanan Obat Yang Perlu 

Diwaspadai(High-Alert) 
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Sasaran IV  : Kepastian Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, 

TepatPasienOperasi 

Sasaran V  : Pengurangan Risiko Infeksi Terkait 

PelayananKesehatan 

Sasaran VI  : Pengurangan Risiko Pasien Jatuh 

2. 1.6 Insiden Keselamatan Pasien 

  Dalam Permenkes No 1691 tahun 2011 disebutkan 

bahwa insiden keselamatan pasien adalahsetiap kejadian 

yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkanatau 

berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada 

pasien,terdiri dari Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian 

Nyaris Cedera, KejadianTidak Cedera dan Kejadian 

Potensial Cedera.Kejadian Tidak Diharapkan, selanjutnya 

disingkat KTD adalah insidenyang mengakibatkan cedera 

pada pasien. Insiden keselamatan pasien juga merupakan 

akibat dari melaksanakan suatu tindakan (commision) atau 

tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil 

(ommision) (Depkes, 2008). 

Selanjutnya dalam Permenkes No 1691 tahun 2011 

disebutkan insiden keselamatan pasien terdiri dari : 

a. Kejadian Nyaris Cedera(KNC) adalah terjadinyainsiden 

yang belum sampai terpapar ke pasien. 
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b. Kejadian Tidak Cedera (KTC) adalah insiden 

yangsudah terpapar ke pasien, tetapi tidak timbul 

cedera. 

c. Kondisi Potensial Cedera (KPC) adalah kondisi 

yangsangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, 

tetapi belum terjadiinsiden. 

d. Kejadian sentinel adalah suatu KTD yang 

mengakibatkan kematian ataucedera yang serius. 

2. 2Budaya Keselamatan Pasien 

2. 2.1 Definisi Budaya Keselamatan Pasien 

 Menurut Blegen (2006)dalam Hamdani (2007), budaya 

keselamatan pasien adalah persepsi yang dibagikan diantara 

anggota organisasi ditujukan untuk melindungi pasien dari 

kesalahan tata laksana maupun cidera akibat intervensi. Persepsi 

ini meliputi kumpulan norma, standar profesi, kebijakan, 

komunikasi dan tanggung jawab dalam keselamatan pasien. 

Budaya ini kemudian mempengaruhi keyakinan dan tindakan 

individu dalam memberikan pelayanan.Budaya keselamatan 

pasien merupakan bagian penting dalam keseluruhan budaya 

organisasi yang diperlukan dalam istitusi kesehatan. Budaya 

keselamatan didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan, norma, 

perilaku, peran, dan praktek sosial maupun teknis dalam 



24 
 

meminimalkan pajanan yang membahayakan atau mencelakakan 

karyawan, manajemen, pasien, atau anggota masyarakat lainnya. 

 Kohn (2000) menyatakan dalam Hamdani (2007), budaya 

keselamatan pasien dikembangkan dari konsep-konsep budaya 

keselamatan di dunia industri. Walaupun memiliki karakteristik 

yang berbeda, berbagai penelitian budaya keselamatan di industri 

lain menjadi dasar pengembangan konsep keselamatan pasien di 

rumah sakit. Salah satu perbedaan konsep budaya keselamatan 

yang ada di rumah sakit adalah fokus untuk melindungi pasien 

lebih besar daripada perlindungan terhadap personel sendiri. 

Menurut IOM, terciptanya lingkungan yang aman bagi pasien 

berarti tecipta juga lingkungan yang aman bagi pekerja, karena 

keduanya terikat satu sama lain. 

 Menurut Fleming (2006) dalam Hamdani (2007), budaya 

keselamatan pasien merupakan suatu hal yang penting karena 

membangun budaya keselamatan pasien merupakan suatu cara 

untuk membangun program keselamatan pasien secara 

keseluruhan, karena apabila kita lebih fokus pada budaya 

keselamatan pasien maka akan lebih menghasilkan keselamatan 

yang lebih apabila dibandingkan hanya dengan memfokuskan 

programnya saja. Walshe dan Boalden (2006) dalam Hamdani 

(2007) menyatakan bahwa kesalahan medis sangat jarang 

disebabkan oleh faktor kesalahan manusia secara individu, namun 
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lebih banyak disebabkan karena kesalahan sistem di rumah sakit 

yang mengakibatkan rantai-rantai sistem terputus. 

 Menurut Bird (2005) dalam Hamdani (2007) manfaat 

budaya keselamatan pasien antara lain: 

1. Organisasi lebih tahu jika adakesalahan yang akan terjadi 

atau jika kesalahan telah terjadi 

2. Meningkatnya laporan kejadian yang dibuat dan belajar dari 

kesalahan yang terjadi akan berpotensial menurunnya 

kejadian sama yang berulang kembali dan keparahan dari 

keselamatan pasien. 

3. Kesadaran akan keselamatan pasien, yaitu bekerja untuk 

mencegah error  dan melaporkan jika ada kesalahan. 

4. Berkurangnya perawat yang merasa tertekan, bersalah, malu 

karena kesalahan yang telah diperbuat 

5. Berkurangnya turn over pasien, karena pasien yang 

mengalami insiden umumnya akan mengalami 

perpanjangan hari perawatan dan pengobatan yang 

diberikan lebih dari pengobatan yang seharusnya diterima 

pasien. 

6. Mengurangi biaya yang diakibatkan oleh kesalahan dan 

penambahan terapi. 

7. Mengurangi sumber daya yang dibutuhkan dalam 

menangani keluhan pasien. 
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2. 2.2 Komponen Budaya Keselamatan Pasien 

 Menurut Reason (1997) dalam Hamdani (2007) budaya 

keselamatan terdiri dari empat komponen (subculture) yaitu: 

1. Informed culture. Budaya dimana pihak yang mengatur dan 

mengoperasikan sistem memiliki pengetahuan terkini tentang 

faktor-faktor yang menjelaskan keselamatan dalam suatu 

sistem.‟ 

2. Reporting culture. Budaya dimana anggota di dalamnya siap 

untuk melaporkan kesalahan atau near miss. Pada budaya ini 

organisasi dapat belajar dari pengalaman sebelumnya. 

Konsekuensinya makin baik reporting culture maka laporan 

kejadian akan semakin meningkat 

3. Just culture. Budaya membawa atmofer trust sehingga 

anggota bersedia dan memiliki motivasi untuk memberikan 

data dan informasi serta sensitif terhadap perilaku yang dapat 

diterima dan tidak dapat diterima. Termasuk di dalamnya 

lingkungan non punitive (no blame culture) bila staf 

melakukan kesalahan. Penting bagi setiap level di organisasi 

untuk bersikap jujur dan terbuka. 

4. Learning culture. Budaya dimana setiap anggota mampu dan 

bersedia untuk menggali pengetahuan dari pengalaman dan 
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data yang diperoleh serta kesediaan untuk 

mengimplementasikan perubahan dan perbaikan yang 

berkesinambungan (continous improvement). Learning 

culture merupakan budaya belajar dari insiden dan near miss. 

 Pada tahun 2004 Agency for Healthcare Research and 

Quality (AHRQ) suatu komite untuk kualitas kesehatan di 

Amerika meluncurkan Hospital Survey on Patient Safety Culture 

(HSPSC) merupakan sebuah survei bagi seluruh staf rumah sakit 

yang didesain untuk membantu rumah sakit menilai budaya 

keselamatan pasien di institusinya. Sejak saat itu 100 rumah sakit 

di Amerika telah mengimplementasi survei ini (AHRQ, 2004).  

 Survei Hospital Survey On Patient Safety Culture  

menngukur budaya keselamatan pasien dari segi perspektif staf  

rumah sakit.  Survei ini dapat mengukur budaya keselamatan 

pasien untuk seluruh staf rumah sakit dari housekeeping, bagian 

keamanan, sampai dokter dan perawat. AHRQ menilai budaya 

keselamatan pasien dipengaruhi oleh 3 aspek yang dibagi 

kedalam 12 dimensi, diantaranya (AHRQ, 2004): 

1. Tingkat unit, terdiri atas dimensi: 

1. Supervisor/manager action promoting safety 

2. Organizational learning – perbaikan berkelanjutan 

3. Kerja sama dalam unit di rumah sakit 
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4. Komunikasi terbuka 

5. Umpan balik dan komunikasi mengenai kesalahan 

6. Respon tidak mempersalahkan terhadap kesalahan 

(respon non-punitive) 

7. Staffing  

2. Tingkat rumah sakit, terdiri atas dimensi: 

1. Dukungan manajemen terhadap upaya keselamatan 

pasien,  

2. Kerja sama antar unit di rumah sakit,  

3. Handsoff/perpindahan dan transisi pasien. 

3. Keluaran, terdiri atas dimensi: 

1. Persepsi keseluruhan staf di rumah sakit terkait 

keselamatan pasien 

2. Frekuensi pelaporan kejadian, 

 Survei budaya keselamatan berguna untuk mengukur 

kondisi organisasi yang dapat mengurangi KTD dan kecelakaan 

pasien di rumah sakit. Rumah sakit yang ingin menilai budaya 

keselamatan pasien di organasasinya harus menyadari 

pelaksananan survei budaya keselamatan pasien. Survei budaya 

keselamatan pasien dapat digunakan untuk (AHRQ, 2004): 

1. Meningkatkan kesadaran staf rumah sakit mengenai 

keselamatan pasien 
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2. Mendiagnosa dan menilai keadaan budaya keselamatan 

pasien saat itu 

3. Mengidentifikasi kekuatan/kelebihan suatu area/unit untuk 

pengembangan program keselamatan pasien 

4. Menguji perubahan trend budaya keselamatan pasien 

sepanjang waktu 

5. Mengevaluasi dampak budaya dari inisiatif dan intervensi 

keselamatan pasien 

6. Mengadakan perbandingan baik internal maupun eksternal 

 Berikut adalah penjelasan dari dimensi-dimensi yang 

digunakan untuk mengukur budaya keselamatan pasien : 

a. Kepemimpinan  

 Yahya (2006) dalam Konvensi Nasional Mutu 

rumah sakit dalam membangun budaya keselamatan 

pasien di rumah sakit ada dua model kepemimpinan 

sekaligus yang dibutuhkan yakni kepemimpinan 

transaksional dan tranformasional. Kepemimpinan 

transaksional dapat digunakan untuk mendorong staf 

melakukan pelaporan kejadian insiden dan 

kepemimpinan transformasional dipakai untuk proses 

belajar dari kejadian dan merancang kembali program 

untuk keselamatan pasien. 
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 Menurut Kohn (2000) dalam Hamdani (2007) IOM 

merekomendasikan bahwa prinsip pertama dalam 

mendesain sistem keselamatan dalam organisasi 

kesehatan adalah dengan kepemimpinan. Termasuk di 

dalamnya patient safety dijadikan sebagai prioritas 

utama, menjadikan patient safety menjadi tanggung 

jawab bersama serta menyediakan sumber daya 

manusia maupun dana untuk analisis error dan 

merancang ulang sistem  

 Penelitian yang dilakukan Singer (2005) dalam 

Hamdani (2007) menyimpulkan bahwa untuk 

membangun safety culture yang kuat ada 6 perilaku 

yang harus dimiliki oleh senior leader yakni: 

1. Membuat dan mengkomunikasikan visi safety 

yang jelas  

2. Mendorong personel untuk mencapai visi 

3. Secara aktif melakukan upaya pengembangan 

patient safety 

4. Memberikan contoh 

5. Fokus pada isu dibandingkan pada kesalahan 

individu 

6. Secara kontinyu melakukan penelitian sebagai 

upaya melakukan perbaikan 
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b. Kerja sama/Teamwork 

 Kerja sama didefinisikan sebagai kumpulan 

individu dengan keahlian spesifik yang bekerja sama 

dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama (Ilyas, 

2003). Sedangkan Thompson (2000)  dalam Hamdani 

(2007) mendefinisikan tim sebagai sekelompok orang 

yang saling terkait terhadap informasi, sumber daya, 

keterampilan, dan berusaha mencapai tujuan bersama. 

 Menurut Canadian Nurse Association tahun 2004, 

faktor-faktor yang menjadi tantangan bagi perawat 

dalam memberikan keperawatan yang aman dan 

memberikan kontribusi dalam keselamata pasien salah 

satunya adalah kerja sama tim (Setiowati, 2010). 

Kinerja kerja sama tim yang terganggu juga merupakan 

salah satu penyebab insiden keselamatan pasien yang 

merupakan kombinasi dari kegagalan sistem. Peluang 

insiden terjadi akibat dari kondisi-kondisi tertentu. 

Kondisi yang memudahkan terjadinya kesalahan 

misalnya gangguan lingkungan dan teamwork yang 

tidak berjalan (Cahyono, 2008). 

 Menurut Vincent (2003) dalam Setiowati 

(2010)hambatan komunikasi dan pembagian tugas yang 
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tidak seimbang menjadi penyebab tidak berjalanya 

teamwork yang efektif. Efektivitas teamwork sangat 

tergantung pada komunikasi dalam tim, kerjasama, 

adanya supervisi dan pembagian tugas. Sebuah studi 

observasional dan analisis retrospektif terhadap insiden 

keselamatan menunjukkan bahwa faktor teamwork 

yang kurang, berkontribusi lebih banyak dibandingkan 

dengan kemampuan klinis yang lemah. 

c. Komunikasi Terbuka 

 Menurut Nazhar(2009) dalam Hamdani (2007) 

komunikasi dalam keselamatan pasien telah menjadi 

standar dalamJoint Commision Acerditation of Health 

Organization sejak tahun 2010. Komunikasi terbuka 

dapat diwujudkan pada saat serah terima, briefing, dan 

ronde keperawatan. Perawat menggunakan komunikasi 

terbuka pada saat serah terima dengan 

mengkomunikasikan kepada perawat lain tentang risiko 

terjadinya insiden, melibatkan pasien pada saat serah 

terima. Briefieng digunakan untuk berbagi informasi 

seputar isu-isu keselamatan pasien, perawat dapat 

secara bebas bertanya seputar keselamatan pasien yang 

potensial terjadi dalam kegiatan sehari-hari. Ronde 
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keperawatan dapat dilakukan setiap minggu dan fokus 

hanya pada keselamatan pasien. 

 Keterbukaan pada komunikasi juga melibatkan 

pasien. Pasien mendapatkan penjelasan akan tindakan 

dan juga kejadian yang telah terjadi. Pasien 

mendapatkan informasi tentang kondisi yang akan 

menyebabkan risiko terjadinya kesalahan. Perawat 

memberi motivasi untuk memberikan setiap hal yang 

berhubungan dengan keselamatan pasien (Nurmalia, 

2012) 

 Dalam komunikasi hal mejadi pokok penting salah 

satunya adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif 

merupakan salah satu strategi untuk membangun 

budaya keselamatan pasien. Komunikasi efektif sangat 

berperan dalam menurunkan KTD dalam sebuah 

asuhan medis pasien. Strategi ini ditetapkan oleh The 

Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organization (JCAHO) sebagai tujuan nasional 

keselamatan pasien. Hal ini didasarkan pada laporan 

Agency of Healthcare Research and Quality (AHRQ) 

bahwa komunikasi merupakan 65 % menjadi akar 

masalah dari KTD. Strategi yang diterapkan JCAHO 

untuk menciptakan proses komunikasi efektif adalah 
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pendekatan standarisasi komunikasi dalam serah terima 

pasien (hand over). Komunikasi saat proses transisi 

perawatan pasien dapat berisiko kesalahan ketika 

informasi yang diberikan tidak akurat (Cahyono, 2008). 

d. Respon Non-Punitive/Respon tidak menyalahkan 

Perawat dan pasien diperlakukan secara adil ketika 

terjadi insiden. Ketika terjadi insiden, tidak berfokus 

untuk mencari kesalahan individu tetapi lebih 

mempelajari secara sistem yang mengakibatkan 

terjadinya kesalahan. Budaya tidak menyalahkan perlu 

dikembangkan dalam menumbuhkan budaya 

keselamatan pasien. Perawat akan membuat laporan 

kejadian jika yakin bahwa laporan tersebut tidak akan 

mendapatkan hukuman atas kesalahan yang terjadi. 

Lingkungan terbuka dan adil akan membantu membuat 

pelaporan yang dapat menjadi pelajaran dalam 

keselamatan pasien (Nurmalia, 2012). 

Fokus pada kesalahan yang diperbuat perawat akan 

mempengaruhi psikologis perawat. Kesalahan yang 

dilakukan perawat akan berdampak secara psikologis 

yang akan menurunkan kinerja (Yahya, 2006). Menurut 

Reason (2000) dalam Hamdani (2007), kesalahan yang 

terjadi lebih banyak disebabkan kesalahan sistem, jadi 
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fokus apa yang diperbuat, hambatan yang 

mengakibatkan kesalahan serta risiko lain yang dapat 

terjadi dapat dijadikan pembelajaran dari pada hanya 

terfokus pada siapa yang melakukan. 

e. Staffing 

 Menurut Doughlas dkk (1976) dalam Beginta 

(2012), staffing didefinisikan sebagai proses 

menegaskan pekerja yang ahli untuk mengisi struktur 

organisasi melalui seleksi dan pengembangan 

personel.Dengan adanya staffing diharapkan 

terpenuhinya jumlah dan keterampilan yang dimiliki 

perawat sesuai dengan kebutuhan yang ada di tiap unit 

yang dibutuhkan. Jumah perawat di rumah sakit 

memengaruhi kualitas pelayanan yang diterima pasien 

di rumah sakit. Karena staf yang memadai merupakan 

suatu hal yang mendasar untuk perawatan yang 

berkualitas.  

 Terbukti dengan banyaknya perawat setara dengan 

keselamatan pasien yang lebih baik. Aiken, dkk (2002) 

dalam Beginta (2012) menyebutkan bahwa terdapat 

hubungan langsung antara staffing perawat dan 
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dampaknya terhadap keselamatan pasien, hasil, dan 

kepuasan perawat professional dalam rumah sakit.   

f. Reporting culture 

 Menurut Jeff dkk (2007) dalam Beginta (2012) 

pelaporan merupakan unsur penting dari keselamatan 

pasien. Informasi yang adekuat pada pelaporan akan 

dijadikan bahan oleh organisasi dalam 

pembelajaran.Organisasi belajar dari pengalaman 

sebelumnya dan mempunyai kemampuan untuk 

mengidentifikasi faktor risiko terjadinya insiden 

sehingga dapat mengurangi atau mencegah insiden 

yang terjadi. 

 Menurut Bird (2005) dalam Beginta (2012) 

hambatan atau kendala dalam pelaporan telah 

diidentifikasi sehingga proses pelaporan insiden 

menjadi lebih mudah. Hambatan yang dapat terjadi 

pada pelaporan diantaranya: perasaan takut akan 

disalahkan, perasaan kegagalan, takut akan hukuman, 

kebingungan dalam bentuk pelaporan, kurang 

kepercayaan dari organisasi, kurang menyadari 

keuntungan dari pelaporan. 
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 Perawat akan membuat pelaporan jika merasa aman 

apabila membuat laporan tidak akan menerima 

hukuman. Perawat yang terlibat merasa bebas untuk 

menceritakan atau terbuka terhadap kejadian yang 

terjadi. Perlakuan yang adil terhadap perawat, tidak 

menyalahkan secara individu tetapi organisasi lebih 

fokus terhadap sistem yang berjalan akan meningkatkan 

budaya pelaporan (NPSA, 2004). 

` Budaya keselamatan dalam implementasi sistem 

manajemen keselamatan yang kuat mencakup: 

mendorong setiap orang bertanggung jawab akan 

keselamatan terhadap diri sendiri, rekan kerja, pasien, 

dan pengunjung; mengutamakan keselamatan dan 

keuntungan di atas keutungan dan tujuan organisasi; 

mendorong dan memberikan penghargaan terhadap 

identifikasi, pelaporan, dan penyelesaian isu 

keselamatan; memberi kesempatan pembelajaran dari 

kejadian celaka; mengalokasikan sumber daya, struktur 

dan tanggung jawab, yang sesuai untuk memelihara 

sistem keselamatan yang efektif; serta menghindari 

tindakan sembrono yang absolut (Beginta, 2012). 
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 Menurut Mahajan(2010) dalam Beginta (2012) 

terdapat empat prinsip inti yang menjadi pedoman 

dalam pelaporan kejadian: 

1. Peran dasar dari sistem pelaporan keselamatan 

pasien adalah meningkatkan keselamatan pasien 

dengan belajar dari kesalahan pada sistem 

pelayanan 

2. Pelaporan haruslah aman. Seseorang yang 

melapor tidak boleh dihukum atau menderita 

dampak buruk akibat laporan yang diberikan. 

3. Pelaporan hanya bisa memberi manfaat apabila 

direspons secara konstruktif. Paling tidak terdapat 

umpan balik dari analisis temuan. Idealnya 

terdapat rekomendasi untuk peruahan pada proses 

atau sistem. 

4. Analisis, pembelajaran dan berbagai pengetahuan 

dan pengalaman memerlukan ahli dan sumber 

daya dana. Pihak yang menerima laporan harus 

menyebarluaskan informasi, membuat 

rekomendasi perubahan, dan memberikan 

informasi perkembangan solusi. 

g. Organizational learning 
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 Organizational learning atau perbaikan yang 

berkelanjutan dilakukan tim inti untuk menentukan 

strategi pembudayaan nilai-nilai keselamatan pasien. 

Tim tersebut secara berkala bertemu untuk 

menganalisis RCA (Root Cause Analys) atau mencari 

akar masalah dari setiap insiden keselamatan pasien. 

Tim tersebut juga menentukan pola sosialisasi serta 

mengevaluasi program yang telah dilaksanakan melalui 

riset-riset aplikatif. Melalui upaya perbaikan yang 

berkelanjutan akan diperoleh pengetahuan yang tersirat 

maupun tersurat untuk menangani persoalan kejadian 

insiden keselamatan pasien (Budiharjo, 2008) .  

 Menurut Reiling (2006) dalam Beginta (2012), 

setiap lini dalam organisasi, baik perawat maupun 

manajemen menggunakan insiden yang terjadi sebagai 

proses belajar. Perawat dan manajemen berkomitmen 

untuk mempelajari kejadian yang terjadi. Mengambil 

tindakan atas kejadian tersebut untuk diterapkan 

sehingga dapat mencegah terulangnya kesalahan. 

Umpan balik dari organisasi dan rekan satu tim 

merupakan suatu bentuk dari organisasi yang belajar.  

h. Handsoff dan Transisi 
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 Menurut Kumar (2003) dalam Hamdani (2007), 

transisi merupakan proses berpindahnya pasien dari 

satu lingkungan ke lingkungan lain. Perpindahan pasien 

dari satu lingkungan ke lingkungan lain dapat berupa 

perpindahan pasien dari IGD ke unit dalam rangka 

mendapatkan pengobatan. Dalam perpindahan tersebut 

dapat terjadi suatu kesalahan sehingga membahayakan 

pasien seperti jatuhnya pasien dan kesalahan informasi 

ketika terjadi pertukaran informasi mengenai pasien. 

Kesalahan informasi mengenai pasien tersebut juga 

dapat terjadi ketika berlangsungnya pergantian shift 

antar perawat. 

2. 2.3 Survei Budaya Keselamatan Pasien 

 Survei budaya keselamatan pasien dapat dilakukan 

berdasarkan elemen yang mendasari dan berdasarkan tingkat 

maturitas dari organisasi dalam menerapkan budaya keselamatan 

pasien. Standar pengukuran budaya keselamatan pasien 

dikembangkan oleh beberapa organisasi AHRQ, Standford, dan 

MapSaf. Survei tersebut menggunakan metode kuantitatif yang 

menggunakan instrumen berupa kuesioner. Instrumen tersebut 

sebagian besar melihat budaya dari prespektif staf di rumah sakit 

(AHRQ, 2004).   
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 Survei yang dikembangkan oleh Agency for Health Care 

ReseachQuality (AHRQ) adalah The Hospital Survey on Patient 

safety dengan 12 elemen untuk mengukur budaya keselamatan 

pasien, meliputi: kerja sama dalam unit, kerja sama antar unit, 

ekspektasi manajer, pembelajaran organisasi, dukungan 

manajemen, persepsi keselamatan pasien, umpan balik dan 

komunikasi, komunikasi terbuka, pelaporan kejadian, staffing, hand 

over dan transisi, dan respon non punitive (respon tidak 

menghukum). 

 Standford mengembangkan instrumen Safety Attitudes 

Questionnare (SAQ) mengidentifikasikan 6 elemen yang meliputi : 

kerja sama, iklim keselamatan, kepuasan kerja, kondisi stress, 

persepsi manajemen dan kondisi kerja. Standford Instrument (SI) 

melihat dari 5 elemen budaya keselamatan pasien, antara lain: 

organisasi, departemen, produksi, pelaporan, dan kesadaran diri. 

Sedangkan modifikasi dari Standford Instrument yaitu Modified 

Stanford Instrumen hanya mengidentifikasi 3 elemen yang 

mempengaruhi budaya keselamatan pasien, yaitu  nilai 

keselamatan, takut dan reaksi negatif, persepsi keselamatan. 

Walaupun instrumen yang dikembangkan menggunakan elemen 

yang berbeda-beda, namun pada dasarnya elemen-elemen yang ada 

pada setiap instrumen tersebut untuk mengukur 4 dimensi budaya 

keselamatan kerja, yaitu keterbukaan (informed culture), keadilan 
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(just culture), pelaporan (report culture), dan pembelajaran dari 

masalah (learning culture). Perbandingan masing-masing elemen 

budaya keselamatan pasien pada masing-masing instrumen dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini (Hamdani, 2007) 

Tabel 2.1 Perbandingan Elemen Budaya Keselamatan Pada Setiap 

Instrumen 

No 

Komponen 

Keselamatan 

Pasien 

Instrumen 

HSPSC SAQ SI MSI 

1 

Keterbukaan 

(Informed 

culture) 

 Komunikasi 

 Kerjasama 

dalam unit 

 Kerja sama 

antar unit 

 Persepsi 

keselamatan 

pasien 

 Kerjasama 

 Iklim 

Keselamatan 

 Persepsi 

manajemen 

 Kesadaran 

diri 

 Nilai 

kesela

matan 

 Persep

si 

kesela

matan 

2 
Keadilan (Just 

Culture) 

 Umpan balik 

dan 

komunikasi 

 Staffing 

 Respon tidak 

menghukum 

 Kepuasan 

kerja 

 Kondisi 

stress 

 Kondisi 

kerja 

 Produksi 

 Departemen 

 Takut 

atau 

reaksi 

negatif 

3 

Pelaporan 

(Report 

Culture) 

 Pelaporan 

kejadian 

 Handover 

dan transisi 

 Kondisi 

stress 

 Kondisi 

kerja 

 Pelaporan 

 Takut 

atau 

reaksi 

negatif 

4 

Pembelajaran 

(Learning 

Culture) 

Pembelajaran 

organisasi 

Ekspektasi 

manajer 

Dukungan 

manajer 

 
 Pengorgani

-sasian 
 

Sumber : (Carthey & Clarke, 2010; Flemming, 2005) dalam 

Hamdani (2007) 

Keterangan : 

HSPSC = Hospital Survey on Patient Safety Culture 

SAQ = Safety Attitudes Quastionnare 
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SI = Standford Instrument 

MSI = Modified Stanford Instrument 

 Tingkat kematangan (maturity) organisasi dalam menerapka 

budaya keselamatan pasien terdiri dari 5 elemen, yaitu: patologis, 

reaktif, kalkulatif, proaktif, dan generatif. Manchester Patient 

Survey Assessment Framework (MaPSaf) mengembangkan 5 

elemen tersebut sebagai pedoman bagi organisasi dalam 

mengembangkan budaya keselamatan pasien (NPSA, 2004). 

Tingkat maturitas budaya keselamatan pasien dapat dilihat pada 

tabel : 

Tabel 2.2 Tingkat Maturitas Budaya Keselamatan Pasien 

No  Tingkat 

Maturitas  

Pendekatan Dalam Budaya Keselamatan Pasien 

1 Patologis  Organisasi belum memliliki sistem yang 

mendukung budaya keselamatan pasien yang 

positif. 

2 Reaktif  Organisasi hanya berpikir tentang keselamatan 

setelah terjadi insiden. Sistem bersifat 

fragmentasi, dikembangkan hanya pada saat 

akreditasi dan reaktif terhadap indiden yang 

terjadi. 

3 Kalkulatif  Sistem sudah tertata baik, tetapi 

implementasinya masih bersifat segmental dan 

pada event tertentu 

4 Proaktif  Organisasi aktif meningkatkan persepsi 

keselamatan pasien dan memberikan reward 

atas peningkatan keselamatan pasien. Sistem 

bersifat komprehensif dan melibatkan 

stakeholder pendekatan berbasis pada bukti 

(evidence based). 

5 Generatif  Budaya keselamatan pasien sudah terintegrasi 

dengan tujuan rumah sakit. Organisasi 

mengevaluasi efektivitas intervensi dan selalu 

belajar dari kegagalan sebelumnya. 
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2. 2.4 Manfaat Penilaian Budaya Keselamatan Pasien 

 Adapun manfaat dari penilaian budaya keselamatan pasien 

di rumah sakit menurut Nieva (2003) dalam Hamdani (2007) 

adalah:  

1. Mendiagnosis dan meningkatkan kepedulian terhadap 

keselamatan pasien. Penilaian budaya keselamatan pasien dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi area-area di rumah sakit 

yang perlu perbaikan. Selain itu dengan menilai budaya 

keselamatan akan meningkatkan kepedulian sehingga 

memudahkan promosi dan program promosi keselamatan 

pasien. 

2. Evaluasi program dan melihat perubahan budaya keselamatan 

pasien secara periodik. Hasil penilaian yang baik dapat dipakai 

sebagai bukti keefektifan program keselamatan pasien ataupun 

intervensi yang dilakukan (edukasi staf, kebijakan, dan 

prosedur lain-lain). 

3. Melakukan benchmarking baik internal maupun eksternal 

Penilaian budaya keselamatan ini bisa dipakai untuk menilai 

area/departemen dalam rumah sakit sehingga bisa dilihat 

perbedaan dari setiap unit yang ada. Perbandingan eksternal 

dengan organisasi lain dimungkinkan bila instrumen dan 

metode yang dipakai sama, sehingga bisa dilihat perbedaan 

satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya. 
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4. Sebagai pemenuhan standar dan peraturan yang berlaku. 

Organisasi kesehatan di negara lain melaukan penilaian budaya 

ini untuk memenuhi program yang direkomendasikan oleh 

perkumpulan / konsorsosium dimana mereka sebagai 

anggotanya. Di Amerika Serikat, penilaian terhadap budaya 

keselamatan pasien merupakan salah satu standar pada Joint 

Commission on Acreditation of Health Care Organzation 

(JCHO). 

2. 3 Persepsi 

Ditinjau dari sudut pandang kesehatan, persepsi berarti proses yang 

dilakukan seseorang untuk memilih, menyusun, atau mengorganisasikan, 

dan memberi arti/makna terhadap pajanan stimulus internal dan eksternal. 

Persepsi menurut Robin (2003) dalam Nivalinda dkk (2013) sebagai suatu 

proses yang digunakan individu untuk mengelola dan menafsirkan kesan 

indera yang memberikan makna kepada lingkungan individu tersebut.  

Menurut Robin(2003) dalam Nivalinda (2013) persepsi merupakan 

proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi yang 

dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, wawasan dan 

pengetahuan. Faktor yang mempengaruhi persepsi dapat berasal dari pihak 

yang membentuk persepsi, dalam obyek atau target yang dipersepsikan, 

atau dalam konteks situasi dimana persepsi tersebut dibuat. 

2. 4 Rumah Sakit 
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

rumah sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif (Kemenkes, 2009). 

2. 4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit 

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menjalankan tugas 

tersebut Rumah Sakit mempunyai fungsi:  

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan 

kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;  

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui 

pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga 

sesuai kebutuhan medis;  

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya 

manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam 

pemberian pelayanan kesehatan  

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta 

penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka 

peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika 

ilmu pengetahuan bidang kesehatan.  

2. 4.2 Kategori Rumah Sakit di Indonesia 
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Menurut kepemilikan dan penyelenggaraan rumah sakit, rumah 

sakit dapat dimiliki dan diselenggarakan oleh pemerintah atau 

swasta yang dapat dibedakan sebagai berikut:  

a. Rumah Sakit Pemerintah dimiliki dan diselenggarakan oleh:  

1. Departemen Kesehatan (Pusat) 

2. Pemerintah Daerah Propinsi (Pemda) 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (Pemda) 

4. TNI dan POLRI 

5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

b. Rumah Sakit Swasta dapat dimiliki dan diselenggarakan 

oleh: 

1. Yayasan, yang sudah disahkan sebagai badan hukum  

2. Badan hukum dimiliki oleh pemodal baik dalam negeri 

maupun asing  

3. Badan hukum lain yang bersifat sosial.  

2. 4.3 Tipe Rumah Sakit di Indonesia 

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan,rumah sakit 

dikategorikan dalam Rumah SakitUmum dan Rumah Sakit 

Khusus.Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan kesehatan 

padasemua bidang dan jenis penyakit.Rumah Sakit Khusus 

memberikan pelayanan utama pada satubidang atau satu jenis 

penyakit tertentu berdasarkandisiplin ilmu, golongan umur, organ, 

jenis penyakit,atau kekhususan lainnya. 
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Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatansecara 

berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakitumum dan rumah sakit 

khusus diklasifikasikanberdasarkan fasilitas dan kemampuan 

pelayananRumah Sakit.Klasifikasi Rumah Sakit umum terdiri atas : 

a. Rumah Sakit umum kelas A 

Rumah Sakit Umum Kelas A adalah rumah sakit umum yang 

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling 

sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima) spesialis penunjang 

medik, 12 (dua belas) spesialis lain dan 13 (tiga belas) subspesialis 

b. Rumah Sakit umum kelas B  

Rumah Sakit Umum Kelas B adalah rumah sakit umum 

yangmempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik 

palingsedikit 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) 

spesialispenunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 

(dua)subspesialis dasar. 

c. Rumah Sakit umum kelas C;  

Rumah Sakit Umum Kelas C adalah rumah sakit umum 

yangmempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik 

palingsedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) 

spesialispenunjang medik. 

d. Rumah Sakit umum kelas D. 
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Rumah Sakit Umum Kelas D adalah rumah sakit umum 

yangmempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik 

palingsedikit 2 (dua) spesialis dasar. 

Klasifikasi Rumah Sakit khusus terdiri atas : 

a. Rumah Sakit khusus kelas A 

Rumah Sakit Khusus kelas A adalah Rumah Sakit Khususyang 

mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikitpelayanan 

medik spesialis dan pelayanan medik subspesialissesuai 

kekhususan yang lengkap. 

b. Rumah Sakit khusus kelas B. 

Rumah Sakit Khusus kelas B adalah Rumah Sakit Khusus yang 

mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikitpelayanan 

medik spesialis dan pelayanan medik subspesialissesuai 

kekhususan yang terbatas. 

c. Rumah Sakit khusus kelas C 

Rumah Sakit Khusus kelas C adalah Rumah Sakit Khususyang 

mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikitpelayanan 

medik spesialis dan pelayanan medik subspesialissesuai 

kekhususan yang minimal.  

2. 5 Perawat  

Menurut Gartinah dkk (1999) dalam Beginta (2012) perawat 

adalah seseorang yang telah lulus pendidikan formal dalam bidang 

keperawatan yang program pendidikannya telah disahkan oleh 
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pemerintah, sedangkan perawat profesional adalah perawat yang 

mengikuti pendidikan keperawatan sekurang-kurangnya Diploma III 

keperawatan. Keperawatan sebagai profesi terdiri atas komponen disiplin 

dan praktik. 

Peran dan fungsi perawat menurut Gartinah dkk (1999) dalam 

Beginta (2012) mengemukakan bahwa dalam praktek keperawatan, 

perawat melakukan peran dan fungsi sebagai berikut : 

a. Sebagai pelaku atau pemberi asuhan keperawatan langsung kepada 

pasien dengan menggunakan proses keperawatan. 

b. Sebagai advokat pasien, perawat berfungsi sebagai penghubung pasien 

dengan tim kesehatan yang lain, membela kepentingan pasien dan 

membantu klien dalam memahami semua informasi dan upaya kesehatan 

yang diberikan. Peran advokasi sekaligus mengharuskan perawat 

bertindak sebagai narasumber dan fasilitator dalam pengambilan 

keputusan terhadap upaya kesehatan yang harus dijalani. 

c. Sebagai pendidik pasien, perawat membantu pasien meningkatkan 

kesehatannya melalui pemberian pengetahuan yang terkait dengan 

keperawatan dan tindakan medik sehingga pasien dan keluarganya dapat 

menerimanya. 

d. Sebagai koordinator, perawat memanfaatkan semua sumber-sumber dan 

potensi yang ada secara terkoordinasi 
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e. Sebagai kolaborator, perawat bekerja sama dengan tim kesehatan lain 

dan keluarga dalam menentukan rencana maupun pelaksanaan asuhan 

keperawatan guna memenuhi kesehatan pasien. 

f. Sebagai pembaharu, perawat mengadakan inovasi dalam cara berpikir, 

bersikap, bertingkah laku dan meningkatkan keterampilan pasien atau 

keluarga agar menjadi sehat. 

g. Sebagai pengelola, perawat menata kegiatan dalam upaya mencapai 

tujuan yang diharapkan yaitu terpenuhinya kepuasan dasar dan kepuasan 

perawat melakukan tugasnya.  
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BAB III 

KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP, DAN DEFINISI 

OPERASIONAL 

3.1 Kerangka Teori 

Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka dijelaskan menurut 

Reason (1997) dalam Reiling (2006) yang dikutip oleh Hamdani (2007) 

budaya keselamatan  pasien terdiri dari 4 komponen yaitu keterbukaan 

(informed culture), keadilan (just culture), pelaporan (report culture), dan 

pembelajaran dari masalah (learning culture). 

Berdasarkan teori tersebut ada beberapa survei atau penelitian yang 

dikembangakan bertujuan mengukur budaya keselamatan pasien 

diantaranya: 

Pertama survei yang dikembangkan oleh Agency for Health Care 

ReseachQuality (AHRQ) yang dinamakanThe Hospital Survey on Patient 

Safety(HSOPS) dengan 12 elemen untuk mengukur budaya keselamatan 

pasien, meliputi: kerja sama dalam unit, kerja sama antar unit, ekspektasi 

manajer, pembelajaran organisasi, dukungan manajemen, persepsi 

keselamatan pasien, umpan balik dan komunikasi, komunikasi terbuka, 

pelaporan kejadian, staffing, handsoff dan transisi, dan respon non punitive 

(respon tidak menghukum). 

Kedua instrumen Safety Attitudes Questionnare (SAQ) yang 

mengidentifikasikan 6 elemen untuk menilai budaya keselamatan pasien, 
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yang meliputi : kerja sama, iklim keselamatan, kepuasan kerja, kondisi 

stress, persepsi manajemen dan kondisi kerja.  

Ketiga Standford Instrument (SI) melihat dari 5 elemen budaya 

keselamatan pasien, antara lain: organisasi, departemen, produksi, 

pelaporan, dan kesadaran diri. 

Keempat merupakan modifikasi dari Standford Instrument yaitu 

Modified Stanford Instrumen hanya mengidentifikasi 3 elemen yang 

mempengaruhi budaya keselamatan pasien, yaitu  nilai keselamatan, takut 

dan reaksi negatif, persepsi keselamatan.  
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4 Komponen Budaya Keselamatan Pasien 

1. Informed culture 

2. Reporting culture 

3. Just culture 

4. Learning culture  (Reason, 1997) 

12 Dimensi AHRQ 

1. Harapan dan tindakan manajer 

mempromosikan patient safety 

2. Organizational Learning – Perbaikan 

berkelanjutan 

3. Kerja sama dalam unit 

4. Komunikasi terbuka 

5. Umpan balik dan komunikasi tentang 

kesalahan  

6. ResponNon Punitive terhadap kesalahan 

7. Staffing 

8. Dukungan manajemen terhadap keselamatan 

pasien 

9. Kerja sama antar unit 

10. Handoffs dan transisi 

11. Persepsi keseluruhan terhadap patient safety 

12. Frekuensi pelaporan kejadian 

(AHRQ , 2004) 

 

Budaya Patient safety 

(Keselamatan Pasien) 

6 Dimensi SAQ 

1. Kerja sama 

2. Iklim keselamatan 

3. Kepuasan kerja 

4. Kondisi stres 

5. Persepsi manajemen 

6. Kondisi kerja  

(Fleming, 2005) 

5 Dimensi SI 

1. Organisasi 

2. Departemen  

3. Produksi 

4. Pelaporan 

5. Kesadaran diri  

(Fleming, 2005) 

 

3 Dimensi MSI 

1. Nilai keselamatan 

2. Takut dan reaksi 

negatif 

3. Persepsi 

keselamatan 

(Fleming, 2005) 

 

Gambar 3.1 Kerangka Teori 
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3.2 Kerangka Konsep 

Keempat pengukuran budaya keselamatan pasien tersebut sama sama 

dikembangkan dari teori Reason (1997) yaitu 4 dimensi budaya keselamatam pasien 

yang memiliki masing-masing kelebihan, namun peneliti memilih pengukuran budaya 

keselamatan pasien yang pertama dalam penelitian ini yaitu survei yang 

dikembangkan oleh Agency for Health Care ReseachQuality (AHRQ) yang 

dinamakanThe Hospital Survey on Patient Safety(HSPSC). Peneliti memilih 

instrumen tersebut dikarenakan beberapa alasan diantaranya :  

1. Survei ini dapat digunakan untuk umum dan gratis tanpa biaya pungutan 

untuk mengakses dokumen yang diperlukan  pada web resminya. 

2. Instrumen yang digunakan didesain untuk semua kalangan staf  rumah 

sakit termasuk tenaga medis dan non medis, perawat, dan administrasi 

rumah sakit. Instrumen ini juga dapat digunakan pada tingkat unit, tingkat 

departemen, atau tingkat organisasi rumah sakit.  

3.  Reliabel dan valid. Pengembangan survei ini dilakukan dengan hati-hati 

dan teliti, berdasarkan tinjauan ulang dari penelitian sebelumnya dan 

survei budaya keselamatan lainnya.  

4. Komprehensif dan spesifik. Survei ini mencakup sebagian area dari 

budaya keselamatan pasien, menyediakan informasi yang detail yang dapat 

membantu organisasi mengidentifikasi kekuatan suatu area/unit dan unit 

yang memerlukan pengembangan budaya keselamatan pasien.  

5. Mudah digunakan. Survei ini dilengkapi beberapa toolkit yang dapat 

digunakan sebagai panduan rumah sakit untuk melakukan survei ini yang 

dapat diakses pada web resmi AHRQ (AHRQ, 2004). 
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Instrumen  budaya keselamatan pasien yang dikembangkan AHRQ mengukur 

budaya keselamatan pasien dari 12 dimensi diantanya : kerja sama dalam unit, kerja 

sama antar unit, ekspektasi manajer, pembelajaran organisasi, dukungan manajemen, 

persepsi keselamatan pasien, umpan balik dan komunikasi, komunikasi terbuka, 

pelaporan kejadian, staffing, hand over dan transisi, dan respon non punitive (respon 

tidak menghukum) terhadap kesalahan.Dua belas dimensi tersebut dalam penelitian 

ini merupakan variabel yang diteliti peneliti. 
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Gambar 3.2 Kerangka Konsep

12 Dimensi Budaya Keselamatan Pasien menurut AHRQ yang dilakukan 

oleh Komite Keselamatan Pasien RSUD Pasar Rebo: 

1. Harapan dan tindakan manajer mempromosikan patient safety 

2. Organizational Learning – Perbaikan berkelanjutan 

3. Kerja sama dalam unit  

4. Komunikasi terbuka 

5. Umpan balik dan komunikasi tentang kesalahan  

6. Respon Non Punitive terhadap kesalahan 

7. Staffing 

8. Dukungan manajemen terhadap keselamatan pasien 

9. Kerja sama antar unit 

10. Handoffs dan transisi 

11. Persepsi keseluruhan terhadap patient safety 

12. Frekuensi pelaporan kejadian 
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3.3 Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional 
Cara 

Ukur 
Alat Ukur Hasil Ukur 

Skala 

Ukur 

1 

Harapan dan 

tindakan 

supervisi 

mempromosi-

kan patient 

safety 

Pertimbangan supervisi/manajer terhadap saran 

staf untuk meningkatkan keselamatan pasien, 

pujian staf untuk mengikuti prosedur keselamatan 

pasien dan tidak mengabaikan masalah 

keselamatan pasien pada perawat di unit RSUD 

Pasar Rebo yang ditunjukkan dengan jawaban 

pada kuesioner 

Mengisi 

kuesioner 

Kuesioner 

AHRQ 

Budaya kuat jika respon positif  

≥75% 

Budaya sedang jika respon positif  

50% - 75% 

Budaya lemah jika respon positif  

<50% 

Ordinal 

2 

Organizational 

learning/ 

Perbaikan 

berkelanjutan 

 

Proses pembelajaran dari kejadian kesalahan, 

bagaimana terjdai dan tindakan pencegahan yang 

harus dilakukan supaya tidak lagi terjadi error 

yang kemudian membuat proses perbaikan 

berkelanjutan sehingga membawa perubahan yang 

positif 

Mengisi 

kuesioner 

Kuesioner 

AHRQ 

Budaya kuat jika respon positif  

≥75% 

Budaya sedang jika respon positif  

50% - 75% 

Budaya lemah jika respon positif  

<50% 

Ordinal 

3 
Kerja sama 

dalam unit 

 

Kondisi dimana individu dalam satu unit saling 

mendukung memperlakukan satu sama lain 

dengan hormat dan bekerja sebagai tim pada 

perawat di unit RSUD Pasar Rebo yang 

ditunjukkan dengan jawaban pada kuesioner 

 

Mengisi 

kuesioner 

Kuesioner 

AHRQ 

Budaya kuat jika respon positif  

≥75% 

Budaya sedang jika respon positif  

50% - 75% 

Budaya lemah jika respon positif  

<50% 

Ordinal 
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No Variabel Definisi Operasional 
Cara 

Ukur 
Alat Ukur Hasil Ukur 

Skala 

Ukur 

4 
Komunikasi 

terbuka 

Suatu proses penyampaian pesan (informasi, ide, 

gagasan, pernyataan) dari staf tanpa rasa 

takut/bebas baik mengenai tindakan yang 

diputuskan maupun dan jika mereka melihat 

sesuatu dengan negatif yang dapat mempegaruhi 

pasien pada perawat di unit RSUD Pasar Rebo 

yang ditunjukkan dengan jawaban pada kuesioner 

Mengisi 

kuesioner 

Kuesioner 

AHRQ 

Budaya kuat jika respon positif  

≥75% 

Budaya sedang jika respon positif  

50% - 75% 

Budaya lemah jika respon positif  

<50% 

Ordinal 

5 

Umpan balik 

dan 

komunikasi 

tentang 

kesalahan 

Proses dimana setiap anggota bersedia untuk 

mengkomunikasikan kesalahan yang terjadi dalam 

unit dalam menggali pengetahuan dari 

pengalaman dan data yang diperoleh dan membuat 

upaya pencegahan pada perawat di unit RSUD 

Pasar Rebo yang ditunjukkan dengan jawaban 

pada kuesioner 

Mengisi 

kuesioner 

Kuesioner 

AHRQ 

Budaya kuat jika respon positif  

≥75% 

Budaya sedang jika respon positif  

50% -  75% 

Budaya lemah jika respon positif  

<50% 

Ordinal 

 

6 

Respon Non-

Punitive 

terhadap 

kesalahan 

Sikap tidak menghukum/menuduh/memojokkan 

terhadap kejadian yang tidak diharapkan dan 

kejadian nyaris cedera yang dibuat atau dilaporkan 

oleh staf pada perawat di unit RSUD Pasar Rebo 

yang ditunjukkan dengan jawaban pada kuesioner 

Mengisi 

kuesioner 

Kuesioner 

AHRQ 

Budaya kuat jika respon positif  

≥75% 

Budaya sedang jika respon positif  

50% -75% 

Budaya lemah jika respon positif  

<50% 

Ordinal 

7 Staffing  

Proses penataan staff dalam unit untuk menangani 

beban kerjadan jam kerja yang sesuai untuk 

memberikan perawatan yang baik bagi pasien 

Mengisi 

kuesioner 

Kuesioner 

AHRQ 

Budaya kuat jika respon positif  

≥75% 

Budaya sedang jika respon positif  

50% -  75% 

Budaya lemah jika respon positif  

<50% 

Ordinal 
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No Variabel Definisi Operasional 
Cara 

Ukur 
Alat Ukur Hasil Ukur 

Skala 

Ukur 

8 

Dukungan 

manajemen 

terhadap 

keselamatan 

pasien 

Sikap dan prioritas manajemen rumah sakit dalam 

menyediakan iklim kerja terhadap upaya 

pelaksanaan keselamatan pasien di rumah sakit 

yang ditunjukkan dengan jawaban pada kuesioner 

Mengisi 

kuesioner 

Kuesioner 

AHRQ 

Budaya kuat jika respon positif  

≥75% 

Budaya sedang jika respon positif  

50% -  75% 

Budaya lemah jika respon positif  

<50% 

Ordinal 

9 
Kerja sama 

antar unit 

Kondisi dimana individu antar unit atau berlainan 

unit saling membantu, berkoordinasi, dan saling 

mendukung satu sama lain untuk memberikan 

perawatan terbaik bagi pasien pada perawat di unit 

RSUD Pasar Rebo yang ditunjukkan dengan 

jawaban pada kuesioner 

Mengisi 

kuesioner 

Kuesioner 

AHRQ 

Budaya kuat jika respon positif  

≥75% 

Budaya sedang jika respon positif  

50% -  75% 

Budaya lemah jika respon positif  

<50% 

Ordinal 

10 
Handsoff dan 

transisi 

Proses berpindahnya pasien dari satu unit ke unit 

lain ataupun perpindahan informasi mengenai 

pasien ketika terjadi pergantian shift antara 

petugas 

Mengisi 

kuesioner 

Kuesioner 

AHRQ 

Budaya kuat jika respon positif  

≥75% 

Budaya sedang jika respon positif  

50% -  75% 

Budaya lemah jika respon positif  

<50% 

Ordinal 

11 

Persepsi 

keseluruhan 

terhadap 

patient safety 

Pemahaman staf mengenai program patient safety 

(keselamatan pasien) kesalahan secara 

keseluruhan berupaya prosuder dan sistem yang 

baik untuk mencegah kejadian keselamatan pasien 

pada perawat di unit RSUD Pasar Rebo yang 

ditunjukkan dengan jawaban pada kuesioner 

Mengisi 

kuesioner 

Kuesioner 

AHRQ 

Budaya kuat jika respon positif  

≥75% 

Budaya sedang jika respon positif  

50% -  75% 

Budaya lemah jika respon positif  

<50% 

Ordinal 

12 

Frekuensi 

pelaporan 

kejadian 

Seberapa sering pelaporan mengenai kejadian 

yang tidak diharapkan (KTD) dan kejadian nyaris 

cedera (KNC) pada perawat di unit RSUD Pasar 

Rebo yang ditunjukkan dengan jawaban pada 

kuesioner 

Mengisi 

kuesioner 

Kuesioner 

AHRQ 

Budaya kuat jika respon positif  

≥75% 

Budaya sedang jika respon positif  

50% -  75% 

Budaya lemah jika respon positif  

<50% 

Ordinal 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross 

sectional. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain 

cross sectional karena peneliti ingin mengukur semua variabel pada waktu 

yang bersamaan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian 

yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau 

deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Notoatmodjo, 2005). 

Penelitian ini menggambarkan kedua belas variabel tersebut secara 

kuantitatif. Penelitian ini ingin menggambarkan budaya keselamatan 

pasien dilihat dari 12 variabel budaya keselamatan pasien menurut AHRQ 

yaitu: 

1. Harapan dan tindakan manajer mempromosikan patient safety 

2. Organizational learning – Perbaikan berkelanjutan 

3. Kerja sama dalam unit 

4. Komunikasi yang terbuka 

5. Umpan balik dan komunikasi terhadap kesalahan 

6. Respon „Non-punitive’ terhadap kesalahan 

7. Stafffing 

8. Dukungan manajemen RS terhadap upaya keselamatan pasien 

9. Kerjasama antar unit rumah sakit 
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10. Handoff dan transisi antar unit pelayanan 

11. Persepsi keseluruhan mengenai keselamatan pasien 

12. Frekuensi pelaporan kejadian 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data 

primer didapatkan menggunakan alat ukur berupa kuesioner yang 

diterbitkan AHRQ untuk survei budaya keselamatan pasien di rumah sakit. 

Data sekunder berupa data yang diperoleh dari RSUD Pasar Rebo seperti 

profil RSUD Pasar Rebo, data jumlah perawat, dan data mengenai Sistem 

Keselamatan Pasien. 

4.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian  ini dilakukan di unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar 

Rebo yang beralamat di Jalan T.B Simatupang No 30 Jakarta Timur. 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari - Agustus 2014. 

4.3 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang sesuai dengan 

kriteria penelitian yang ditetapkan (Maryani, 2010).  Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh tenaga perawat di Unit Rawat Inap Kelas 

IIIRSUD Pasar Rebo yang telah bekerja lebih dari 1 tahun karena 

perawat yang bekerja lebih dari 1 tahun dianggap sudah memahami 

budaya organisasi karena sudah  dapat beradaptasi dengan lingkungan 

kerja. Jumlah tenaga perawat di Unit Rawat Inap Kelas IIIRSUD Pasar 

Rebo yang telah bekerja lebih dari 1 tahun sebanyak 36 perawat.  
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b. Sampel 

Sampel adalah  sebagian atau wakil dari populasi yang digunakan 

sebagai subjek penelitian (Maryani, 2010). Menurut Arikunto (2008) 

apabila populasi kurang dari 100 orang, maka sampel diambil dari 

keseluruhan populasi. Berdasarkan pendapat tersebut maka sampel dari 

penelitian ini adalah seluruh populasi pada penelitian ini yakni 36 

perawat di unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo. 

4.4 Teknik Pengumpulan Data 

4.4.1 Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer dari penelitian ini adalah data yang berasal dari 

pengisian kuesioner oleh responden.Data yang dicari dalam 

penelitian ini adalah jumlah respon dari setiap pernyataan 

pada kusioner. Pernyataan dalam kuesioner penelitian ini 

berjumlah 42 pernyataan. Dan sampel pada penelitian ini 

berjumlah 36 orang. Maka jumlah respon yang didapatkan 

adalah 42 pernyataan dikali 36 orang yaitu sebanyak 1512 

respon apabila semua responden menjawab semua pernyataan 

pada kuesioner. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari RSUD Pasar 

Rebo yang berupa profil RSUD Pasar Rebo, jumlah perawat 
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RSUD Pasar Rebo, dan  data-data yang berkaitan dengan 

Sistem Keselamatan Pasien RSUD Pasar Rebo.  

4.4.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan 

untuk pengumpulan data (Notoadmodjo, 2005). Instrumen 

penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

kuesioner. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kusioner yang mengukur budaya keselamatan pasien (patient safety 

culture) yang dikeluarkan oleh AHRQ pada Hospital Survey on 

Patient safety Culture. Kuesioner tersebut telah digunakan oleh 

rumah sakit-rumah sakit di Amerika untuk mengukur budaya 

keselamatan pasien di rumah sakit. Kuesioner yang digunakan 

peneliti ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan 

telah digunakan pada penelitian sebelumnya. Dalam kuesioner 

tersebut terdapat 42 pertanyaan yange mencakup 12 dimensi 

budaya keselamatan pasien  

Kuesioner yang digunakan memiliki pernyataan positif dan 

negatif. Berikut distribusi penyataan positif dan negatif pada 

kuesioner: 
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Tabel 4.1Distribusi Pernyataan Postif dan Negatif  pada 

Kuesioner 

No Dimensi 
No pernyataan 

Total 
Positif Negatif 

1 Kerja sama dalam unit 
A1, A3, 

A4, A11 
- 4 

2 

Harapan dan tindakan 

manajer dalam 

mempromosikan patient 

safety 

B1, B2 B3,B4 4 

3 
Organizational learning-

Perbaikan berkelanjutan 

A6, A9, 

A13 
- 3 

4 
Dukungan manajemen 

terhadap patient safety 
E1, E8 E9 3 

5 
Persepsi perawat terhadap 

patient safety 
A15, A18 

A10, 

A17 
4 

6 

Umpan balik dan 

komunikasi terhadap 

kesalahan 

C1, C3, 

C5 
- 3 

7 Komunikasi terbuka C2, C4 C6 2 

8 Frekuensi pelaporan kejadian 
D1, D2, 

D3 
- 3 

9 Kerja sama antar unit E4, E10 E2, E6 4 

10 Stafffing A2 
A5, A7, 

A14 
4 

11 Handsoff dan transisi - 
E3, E5, 

E7, E11 
4 

12 
Respon non punitive 

terhadap kesalahan 
- 

A8,A12, 

A16 
3 

Total Pernyataan   42 

   

Kuesioner pada penelitian ini menggunakan Skala Likert. 

Jawaban Skala Likert pada penelitian ini terdiri dari sangat tidak 

setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Skala netral dan skala 

jarang pada skala Likert dalam penelitian ini tidak digunakan 

karena peneliti menginginkan data yang sensitif. 
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4.4.3 Cara Pengumpulan Data  

Cara pengumpulan data dalam penelitan ini adalah 

menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang diisi 

oleh responden.  Responden yang dimaksud adalah sampel dalam 

penelitian ini. Kuesioner dibagikan secara langsung oleh peneliti 

kepada para responden kemudian responden mengisi kuesioner 

dengan lengkap dan dikembalikan kepada peneliti. Pengumpulan 

data dari kuesioner dilakukan pada bulan Juni 2014. 

4.5 Uji Validitas dan Uji Realibilitas 

4.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu indeks yang menunjukan alat ukur itu 

benar-benar mengukur apa yang diukur. Suatu kuisioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Dalam hal ini 

digunakan beberapa item pertanyaan yang dapat secara tepat 

mengungkapkan variabel yang diukur tersebut. Uji ini dilakukan 

dengan menghitung korelasi antara masing-masing skor item 

pertanyaan dari setiap variabel dengan total skor variabel tersebut. 

Uji validitas menggunakan korelasi Product Moment dari Pearson. 

Suatu instrumen dikatakan valid atau sahih apabila korelasi tiap 

butiran memiliki nilai positif dan nilai t hitung > t tabel (Hidayat, 

2008). Penelitian ini tidak melakukan uji validitas karena kuesioner 

yang digunakan sudah digunakan dalam penelitian lain yang telah 



67 
 

melakukan uji validitas terlebih dahulu. Penelitian tersebut 

merupakan tesis berjudul  Analisis Budaya Keselamatan Pasien 

(Patient Safety Culture) Di Rumah Sakit Islam Jakarta Tahun 2007 

yang dilakukan oleh Siva Hamdani. 

1.5.2 Uji Realibilitas 

Setelah mengukur validitas, maka perlu mengukur reliabilitas 

data, apakah alat ukur dapat digunakan atau tidak. Reliabilitas 

merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti 

menunjukan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila 

dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, 

dengan menggunakan alat ukur yang sama. 

Pengukuran reliabilitas menggunakan bantuan software 

computer dengan rumus Alpha Cronbach. Suatu variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Alpha Cronbach> 0,60 (Hidayat, 

2008).Instrumen yang digunakan telah diuji realibilitas oleh AHRQ 

pada setiap dimensi. Berikut hasil perhitungannya : 
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Tabel 4.2 Nilai Cronbach Alpha pada 12 Dimensi Budaya Pasien 

Menurut AHRQ 

S

s

i

o

i

i

j

d

s

j

Sumber: AHRQ, 2004 

 Penelitian ini juga tidak melakukan uji realibilitas karena kuesioner 

yang digunakan sudah digunakan dalam penelitian lain yang telah 

melakukan uji validitas terlebih dahulu. Penelitian tersebut 

merupakan tesis berjudul  Analisis Budaya Keselamatan Pasien 

(Patient Safety Culture) Di Rumah Sakit Islam Jakarta Tahun 2007 

yang dilakukan oleh Siva Hamdani.  

4.6 Pengolahan Data 

Adapun untuk tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data 

primer yaitu dari kuesioner adalah sebagai berikut: 

No Dimensi 

Nilai 

Cronbach 

Alpha 

1 Kerja sama dalam unit 0,83 

2 
Harapan dan tindakan manajer mempromosikan patient 

safety 
0,75 

3 Organizational Learning – Perbaikan berkelanjutan 0,76 

4 Dukungan manajemen terhaadap keselamatan pasien 0,83 

5 
Persepsi keseluruhan staf rumah sakit mengenai patient 

safety 
0,74 

6 Umpan balik dan komunikasi tentang kesalahan 0,78 

7 Komunikasi Terbuka 0,72 

8 Frekuensi pelaporan kejadian 0,84 

9 Kerja sama antar unit 0,80 

10 Stafffing 0,63 

11 Handoffs dan transisi 0,80 

12 Response Non-Punitive terhadap kesalahan 0,79 
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a. Mengkode data (data coding), yaitu membuat klasifikasi data dan 

memberi kode atau nilai pada jawaban dari setiap pertanyaan 

dalam kuesioner. Pemberian nilai tergantung pada pernyataan 

positif atau negatif pada kuesioner. Pada pernyataan positif maka 

aturan pemberian nilai jawabanresponden sebagai berikut: 

Sangat Setuju/ Selalu   diberi nilai   4 

Setuju/Sering    diberi nilai   3 

Tidak Setuju /Jarang   diberi nilai   2 

Sangat Tidak Setuju/ Tidak Pernah diberi nilai   1 

Pada pernyataan negatif diberi nilai sebaliknya dari aturan 

pemberian nilai pada pernyataan positif.  

b. Menyunting data (data editing), yaitu kuesioner yang telah diisi 

dilihat kelengkapan jawabannya, sebelum dilakukan proses 

pemasukan data ke dalam komputer. Sehingga ketika terdapat data 

yang salah atau meragukan dapat ditelusuri kembali ke responden 

yang bersangkutan. 

c. Membuat struktur data (data structure) dan file data (data file), 

yaitu membuat template sesuai format kuesioner yang digunakan 

pada software. 

d. Memasukkan data (entry data), yaitu dilakukan pemasukan data ke 

dalam template yang telah dibuat pada software. 

e. Membersihkan data (data cleaning), yaitu data yang telah di-entry 

dicek kembali untuk memastikan bahwa data tersebut bersih dari 
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kesalahan, baik kesalahan pengkodean maupun kesalahan dalam 

membaca kode. Dengan demikian diharapkan data tersebut benar-

benar siap untuk dianalisis. 

4.7 Analisis Data 

Proses analisa data penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan metode 

statistik deskriptif kuantitatif. Setelah dilakukan pengolahan data, peneliti 

melakukan pengklasifikasian data yaitu membagi jawaban dari responden 

pada setiap pernyataan dalam satu dimensi menjadi 2 kategori, yaitu 

respon positif dan respon negatif. Respon positif adalah jawaban 

responden berupa setuju/sering dan sangat setuju/selalu pada pernyataan 

positif dan jawaban negatif berupa tidak setuju/jarang dan sangat tidak 

setuju/tidak pernah pada pernyataan negatif. Respon negatif yang 

merupakan kebalikan dari respon positif adalah jawaban responden berupa 

setuju/sering dan sangat setuju/selalu pada pernyataan negatif dan jawaban 

tidak setuju/jarang dan sangat tidak setuju/tidak pernah pada pernyataan 

positif.  

Untuk menghitung persentase setiap dimensi budaya keselamatan 

pasien adalah sebagai berikut: 

Langkah 1 : Identifikasi item pernyataan yang mengukur dalam satu 

dimensi budaya keselamatan pasien yang terdiri dari pernyataan 

positif dan negatif. 
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Langkah 2 : Hitung jumlah respon positif dan respon negatif pada satu 

dimensi 

Langkah 3 : Hitung jumlah total respon pada satu dimensi 

Langkah 4 : Bagi jumlah respon positif pada satu dimensi dengan total 

respon pada satu dimensi kemudian hasilnya dijadikan dalam bentuk 

persentase respon positif. Hasil tersebut merupakan persentase respon 

positif pada setiap dimensi budaya keselamatan pasien.  

Untuk melihat gambaran budaya keselamatan pasien secara 

keseluruhan langkahnya pada dasarnya sama dengan langkah di atas, 

perbedaannya hitung jumlah seluruh respon positif pada semua dimensi 

kemudian dibagi dengan jumlah seluruh respon yang didapat.  

Budaya keselamatan pasien diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi  

berdasarkan pedoman pada Hospital Survey On Paient Safety Culture 

yang dilakukan AHRQ pada tahun 2004. Suatu budaya keselamatan pasien 

dikatakan budaya kuat apabila respon positif sebesar sama dengan 75% 

atau lebih, dikatakan budaya sedang apabila respon positif sebesar 50% - 

75%, dan dikatakan budaya lemah apabila respon positif kurang dari 50%. 

Analisis data dalam penelitian ini berupa analisis data univariat. 

Analisis data univariat dilakukan untuk mengetahui gambaran distribusi 

frekuensi masing-masing variabel/dimensi. Analisis dalam penelitian ini 

menggunakan software analisis data kuantitatif.  
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama berisi tentang 

gambaran umum Komite Keselamatan Pasien RSUD Pasar Rebo. Bagian kedua 

berisi mengenai karakteristik individu dariresponden penelitian yang meliputi: 

umur, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan  terakhir, masa kerja di rumah 

sakit,  masa kerja di unit rumah sakit, dan  kontak dengan pasien. Bagian  ketiga 

berisi tentang gambaran 12 dimensi budaya keselamatan di unit rawat inap RSUD 

Pasar Rebo yang meliputi: dimensi harapan dan tindakan manajer 

mempromosikan patient safety, dimensiorganizational learning (perbaikan 

berkelanjutan), dimensi kerja sama dalam unit, dimensi komunikasi yang terbuka, 

dimensi umpan balik, dimensi respon „non-punitive’ terhadap kesalahan, dimensi 

staffing, dimensidukungan manajemen RS terhadap upaya keselamatan pasien, 

dimensi kerjasama antar unit rumah sakit, dimensi handsoff dan transisi antar unit 

pelayanan, dimensi persepsi keseluruhan mengenai keselamatan pasien, dimensi 

frekuensi pelaporan kejadian.  

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel berupa persentase. Kedua 

belas dimensi yang diteliti disajikan dalam tabel yang berupa persentase rata-rata 

respon positif dan respon negatif.Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

pengkategorianbudaya keselamatan pasien dibagi menjadi 3 kategori yaitu budaya 

lemah, budaya sedang, dan  budaya kuat berdasarkan pedoman pada Hospital 

Survey On Paient Safety Culture yang dilakukan AHRQ. Suatu budaya 
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keelamatan pasien dikatakan kuat apabila jumlah rata – rata responden yang 

memiliki respon positif 75% atau lebih, dikatakan sedang apabila rata-rata 

responden memiliki respon positif sebesar 50% - 75%, dikatakan membudaya 

lemah apabila rata-rata jumlah responden yang memiliki respon positif kurang 

dari 50%. Respon positif adalah responden yang menjawab setuju dan sangat 

setuju pada pernyataan positif dan tidak setuju atau tidak setuju pada pernyataan 

negatif.  

5. 1 Gambaran Umum Komite Keselamatan Pasien RSUD Pasar Rebo 

RSUD Pasar Rebo merupakan rumah sakit milik pemerintah 

propinsi DKI Jakartayang terletak di Jalan TB Simatupang No. 30 Jakarta 

Timursebagai unit pelaksanaan teknis (UPT) Dinas Kesehatan Propinsi 

DKI Jakarta. Secara teknis bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan 

DKI Jakarta sedangkan secara administratif dan operasional berada dan 

bertanggung jawab kepada gubernur DKI Jakarta.  

Visi RSUD Pasar Rebo adalah “Menjadi Rumah Sakit unggulan 

yang bermutu internasional dan rujukan terbaik di Ibukota Negara RI 

tahun 2017.” Misi RSUD Pasar Rebo adalah sebagai berikut:  

1. Menyediakan Sumber Daya Pelayanan Kesehatan Unggulan  

2. Membangun kolaborasi dengan sarana pelayanan kesehatan dan 

pendidikan yang bermutu internasional  

3. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 

di Ibukota Negara RI  

Falsafah : Melayani secara profesional dengan sepenuh hati 
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Motto : “Kami Peduli Kesehatan Anda”  

Tugas RSUD Pasar Rebo dalam  Peraturan Gubernur No 72 tahun 

2009 adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan dengan 

mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) 

yang dilakukan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif) dan 

peningkatan (promotif) serta melaksanakan upaya rujukan.Kebijakan mutu 

RSUD Pasar Rebo adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu 

oleh Sumber Daya Manusia profesional dan meningkatkan pelayanan 

secara bertahap yang didukung oleh Sistem Manajemen Mutu bagi seluruh 

lapisan masyarakat.  

RSUD Pasar Rebo telah memiliki komite khusus yang menangani 

keselamatan pasien rumah sakit. Komite tersebut bernama Komite 

Keselamatan Pasien (Patient safety) RSUD Pasar Rebo yang telah 

ditetapkan oleh Direktur RSUD Pasar Rebo pada tanggal 19 Desember 

2013 pada Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 461/2013. 

Komite Keselamatan Pasien RSUD Pasar Rebo mempunyai tugas 

menangani permasalahan yang terkait dengan keselamatan pasien di 

rumah sakit yakni : 

1. Terlaksananya budaya keselamatan pasien di rumah sakit 

2. Terlaksananya 7 (tujuh) Standar Keselamatan Pasien : 

a. Hak pasien 

b. Mendidik pasien dan keluarga 

c. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan 
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d. Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk 

melakukan evaluasi dan program  peningkatan 

keselamatan pasien. 

e. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan 

pasien 

f. Mendidik staf dengan keselamatan pasien 

g. Komunikasi staf untuk mencapai keselamatan 

3. Meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan 

masyarakat 

4. Mencegah Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan terulangnya 

KTD di rumah sakit 

5. Menyelenggarakan pencatatan insiden di rumah sakit dan 

pelaporannya 

Kekosongan pelaporan insiden keselamatan pasien kepada Komite 

Keselamatan Pasien RSUD Pasar Rebo pada bulan Januari-Oktober tahun 

2013 dikarenakan sistem keselamatan pasien di RSUD Pasar Rebo belum 

jalan secara optimal karena Komite Keselamatan Pasien RSUD Pasar 

Rebo baru ditetapkan pada tahun 2013 dan pengorganisasian dalam komite 

belum berjalan dengan baik.  
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5. 2 GambaranKarakteristik Individu Responden  

Responden yang merupakan perawat Unit Rawat Inap Kelas III 

RSUD Pasar Rebo tahun 2014 beru sia rata-rata 30,86 tahun. Perawat di 

Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo memiliki rata-rata masa 

kerja di unit selama 2,86 tahun dan masa kerja di rumah sakit rata-rata 

selama 10,31 tahun.  

Gambaran responden berdasarkan jenis kelamin, status pernikahan, 

pendidikan terakhir, dan kontak dengan pasien pada penelitian ini 

disajikan pada tabel 5.1 di bawah ini. 

Tabel 5.1Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Status 

Pernikahan, Pendidikan Terakhir, dan Kontak dengan Pasien di Unit 

Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo bulan Juni tahun 2014 

Variabel Kategori 
Frekuensi 

(n=36) 

Persentase 

(%) 

Jenis kelamin 
Laki-laki 5 13,9 % 

Perempuan 31 86,1% 

Total  36 100% 

Status 

pernikahan 

Belum menikah 6 16,7% 

Menikah 29 80,6% 

Janda/Duda 1 2,8% 

Total 36 100% 

Pendidikan 

terkahir 

Diploma 24 66,7% 

BSN 4 11,1% 

S1 4 11,1% 

Ners (S1 + Profesi) 4 11,1% 

Total 36 100% 

Kontak dengan 

Pasien 

Ya  36 100% 

Tidak  0 0%% 

Total 36 100% 

 



77 
 

  Berdasarkan tabel 5.1  responden sebagian besarberjenis kelamin 

perempuan yaitu sebesar 86,1 %. Jika dilihat dari karakteristik status 

pernikahan sebagian besar responden telah menikah yaitu sebesar 80,6%. 

Dan jika dilihat dari pendidikan terakhir sebagian besar responden 

memiliki pendidikan  dengan kualifikasi Diploma sebesar 

66,7%.Keseluruhan responden pada penelitian ini merupakan perawat 

yang memiliki kontak langsung dengan pasien yaitu sebesar 100%. 

5. 3 GambaranBudaya Keselamatan Pasien di Unit Rawat Inap Kelas III 

RSUD Pasar Rebo 

Pada bagian ini disajikan gambaran secara kuantitatif 12 dimensi 

budaya keselamatan pasien di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar 

Rebo.Suatu budaya keselamatan pasien dikatakan budaya kuat apabila 

respon positif sebesar sama dengan 75% atau lebih, dikatakan budaya 

sedang apabila respon positif sebesar 50% - 75 %, dikatakan membudaya 

lemah apabila respon positif kurang dari 50%.Respon positif adalah 

jawaban responden berupa setuju/sering dan sangat setuju/selalu pada 

pernyataan positif dan jawaban negatif tidak setuju/jarang dan sangat tidak 

setuju/tidak pernah pada pernyataan negatif. Respon negatif yang 

merupakan kebalikan dari respon positif adalah jawaban responden berupa 

setuju/sering dan sangat setuju/selalu pada pernyataan negatif dan jawaban 

tidak setuju/jarang dan sangat tidak setuju/tidak pernah pada pernyataan 

positif.  
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5. 3. 1 Dimensi Dimensi Harapan Dan Tindakan Manajer 

Mempromosikan Patient safety 

 Dalam dimensi harapan dan tindakan manajer 

mempromosikan patient safety ini terdiri dari dari 4 pernyataan 

yakni 2 pernyataan positif  (B1 dan B2) dan 2 pernyataan negatif  

(B3 dan B4). Distribusi  respon positif dan negatif responden 

tersebut disajikan dalam tabel 5.2 

Tabel 5.2Gambaran Dimensi Harapan Dan Tindakan Manajer 

Mempromosikan Keselamatan Pasien di Unit Rawat Inap Kelas III -

RSUD Pasar Rebo Bulan Juni Tahun 2014 

No Pernyataan 

Respon 

positf 

Respon 

negatif 

Total 

1 
Manajer saya memberikan pujian jika 

melihat pekerjaan diselesaikan sesuai 

prosedur untuk keselamatan pasien 

27 3 36 

2 

Saya merasa Manajer saya sudah 

mendengar dan mempertimbangkan 

saran dari staf untuk meningkatkan 

keselamatan pasien dengan serius. 

32 4 36 

3 

Bila beban kerja tinggi, maka atasan 

kami meminta kami bekerja dengan 

lebih cepat walaupun harus mengambil 

jalan pintas 

27 9 36 

4 

Manager saya gagal mengantisipasi 

masalah keselamatan pasien (KTD 

maupun KNC) yang telah terjadi 

berulang-ulang. 

31 5 36 

Total  117 27 144 

Persentase (%) 81,25 18,75 100 
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 Pada tabel 6.2 dapat digambarkan bahwa dimensi harapan 

dan tindakan  manajer mempromosikan patient safety sebesar 

81,25%. Hal ini menunjukkan bahwa budaya keselamatan 

pasien pada dimensi tersebut baik atau membudaya kuat. 

 

5. 3. 2 DimensiOrganizational learning/Perbaikan Berkelanjutan

 Dalam dimensi organizational learningterdiri dari 3 

pernyataan positif yakni pada pernyataan nomor A6, A9,  dan 

A13. Distribusi  respon positif dan negatif responden tersebut 

disajikan dalam tabel 5.3. 

Tabel 5.3Gambaran Dimensi Organizational Learning/Perbaikan 

Berkelanjutandi Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo Bulan Juni 

Tahun 2014 

No Pernyataan 

Respon 

positf 

Respon 

negatif 

Total 

1 

Dalam unit ini kami secara aktif 

melakukan kegiatan untuk 

keselamatan pasien (sosialisai, 

bertukar informasi, diskusi mengenai 

keselamatan pasien) 

33 3 36 

2 
Kesalahan yang terjadi di unit ini 

dijadikan pemicu untuk perubahan ke 

arah yang lebih baik. 

35 1 36 

3 

Setelah kami melakukan pelayanan 

kepada pasien demi keselamatan 

pasien, maka kami senantiasa 

mengevaluasi keefektifannya 

34 2 36 

Total  102 6 108 

Persentase (%) 94,44 5,56 100 
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 Pada tabel diatas menggambarkan bahwadimensi 

organizational learning/perbaikan yang berkelanjutan 

mengenai keselamatan pasien sebesar 94,44% yang dapat 

diartikan baik atau membudaya kuat. 

5. 3. 3 Dimensi Kerja Sama Dalam Unit 

 Dalam dimensi kerja sama dalam unitini terdiri dari dari 4 

pernyataan postif yakni pernyataan nomor A1, A3, A4, dan  

A11. Distribusi  respon positif dan negatif responden tersebut 

disajikan dalam tabel 5.4 

Tabel 5.4Gambaran Dimensi Kerja Sama Dalam Unit di Unit Rawat Inap 

Kelas III RSUD Pasar Rebo Bulan Juni Tahun 2014 

No Pernyataan 

Respon 

positf 

Respon 

negatif 

Total 

1 Kami sesama staf di unit ini saling 

mendukung satu sama lain 

35 1 36 

2 
Jika banyak pekerjaan yang harus 

diselesaikan dengan cepat, kami 

saling bekerja sama sebagai tim 

35 1 36 

3 Saya merasa setiap orang di unit ini 

saling mengahargai satu sama lain. 

34 2 36 

4 
Bila suatu area di unit ini sibuk, 

maka perawat di area lain akan 

membantu 

21 15 36 

Total  125 19 144 

Persentase (%) 86,775 13,225 100 
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Pada tabel 5.4 menggambarkan bahwadimensi kerja sama dalam 

unit sebesar 86,78% yang dapat diartikan baik atau membudaya 

kuat. 

5. 3. 4 Dimensi Komunikasi Terbuka 

 Dalam dimensi komunikasi terbuka terdiri dari 3 

pernyataan yakni 2 pernyaaan positif pada pernyataan nomor C2 

dan C4 serta 1 pernyataan negatif pada pernyatan nomor C6. 

Distribusi  respon positif dan negatif responden tersebut 

disajikan dalam tabel 5.5. 

Tabel 5.5Gambaran Dimensi Komunikasi Terbukadi Unit 

Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo Bulan Juni Tahun 2014 

No Pernyataan 

Respon 

positf 

Respon 

negatif 

Total  

1 

Kami bebas mengungkapkan 

pendapatnya jika melihat sesuatu yang 

bisa berdampak negatif terhadap 

pelayanan pasien 

33 3 36 

2 

Kami merasa bebas untuk bertanya 

kepada sesama perawat lain/dokter 

tentang keputusan maupun tindakan 

yang diambil di unit ini 

31 5 36 

3 
Kami merasa takut untuk bertanya 

ketika mengetahui ada yang tidak 

beres dalam pelayanan pasien 

29 7 36 

Total 93 15 108 

Persentase (%) 86,13 13,87 100 
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 Pada tabel 5.5 menggambarkan bahwadimensi komunikasi 

terbuka  sebesar 86,18% yang dapat diartikan baik atau 

membudaya kuat. 

5. 3. 5 Dimensi Umpan Balik Dan Komunikasi Mengenai 

Kesalahan 

 Dalam dimensi umpan balik dan komunikasi mengenai 

kesalahan terdiri dari 3 pernyataan positif yakni pada pernyataan 

nomor C1, C3, dan C5. Distribusi  jawaban responden tersebut 

disajikan dalam tabel 5.6. 

Tabel 5.6Gambaran Dimensi Umpan Balik Mengenai Kesalahan di Unit 

Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo Bulan Juni Tahun 2014 

No Pernyataan 

Respon 

positf 

Respon 

negatif 

Total 

1 
Manajer saya memberikan umpan balik 

ke arah perbaikan berdasarkan laporan 

kejadian (KTD maupun KNC) 

25 11 36 

2 

Kami diberi tahu mengenai kesalahan-

kesalahan KTD (Kejadian Tidak 

Diharapkan) maupun KNC (Kejadian 

Nyaris Cedera) yang terjadi di unit 

kami. 

25 11 36 

3 

Di unit ini kami mendiskusikan dengan 

sesama perawat/dokter bagaimana cara 

untuk mencegah error/KTD dan KNC 

supaya tidak terjadi kembali. 

24 12 36 

Total 74 34 108 

Persentase (%) 68,5 31,5 100 
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 Pada tabel diatas menggambarkan bahwadimensi umpan 

balik mengenai kesalahan sebesar 68,5% yang dapat diartikan 

cukup baik atau membudaya sedang. 

5. 3. 6 Dimensi Respon Non Punitive Terhadap Kesalahan 

 Dalam dimensi respon non punitive terhadap kesalahan 

terdiri dari 3 pernyataan negatif yakni pada pernyataan nomor 

A8,A12, A16.Distribusi  respon positif dan negatif responden 

tersebut disajikan dalam tabel 5.7. 

Tabel 5.7Gambaran Dimensi Respon  Non Punitive terhadap 

Kesalahan di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo 

Bulan Juni Tahun 2014 

No Pernyataan 

Respon 

Positif 

Respon 

Negatif 

Total 

1 

Bila melakukan kesalahan dalam 

melayani pasien kami merasa 

kesalahan tersebut akan 

memojokkan/mengancam kami. 

22 14 

36 

2 

Bila suatu kejadian dilaporkan (baik 

KNC atau KTD) maka yang menjadi 

fokus pembicaraan adalah orang yang 

berbuat salah, bukan masalahnya 

27 9 

36 

3 
Kami merasa khawatir kesalahan yang 

kami buat akan dicatat di dokumen 

pribadi kami oleh pimpinan  

18 18 
36 

Total 67 41 108 

Persentase (%) 62,03 37,97 100 
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 Pada tabel diatas menggambarkan bahwadimensi respon 

non punitive terhadap kesalahansebesar 62,03% yang dapat 

diartikan cukup baik atau membudaya sedang. 

5. 3. 7 Dimensi Staffing 

 Dalam dimensi staffingini terdiri dari dari 4 pernyataan 

yakni 1 pernyataan positif  yaitu pernyataan nomor A2 dan 3 

pernyataan negatif pada pernyataan nomor A5, A7, A14. 

Distribusi  respon positif dan negatif responden tersebut 

disajikan dalam tabel 5.8. 

Tabel 5.8Gambaran Dimensi Staffingdi Unit Rawat Inap Kelas III RSUD 

Pasar Rebo Bulan Juni Tahun 2014 

No Pernyataan 

Respon 

positf 

Respon 

negatif 

Total 

1 
Kami memiliki jumlah staf yang 

cukup untuk menangani beban kerja 

yang berat di unit ini 

17 19 36 

2 Perawat di unit ini bekerja sampai 

lembur untuk melayani pasien. 

20 16 36 

3 
Unit ini sering menggunakan tenaga 

honorer/cadangan untuk melayani 

pasien 

25 11 36 

4 

Kami merasa pada unit kami bekerja 

dalam „model krisis‟ dimana kami 

harus melakukan banyak pekerjaan 

dengan terburu-buru dalam melayani 

pasien. 

21 15 36 

Total  83 61 144 

Persentase (%) 57,625 42,375 100 
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 Pada tabel 5.8 menggambarkan bahwadimensi 

staffingsebesar 57,625% yang dapat diartikan cukup baik atau 

membudaya sedang. 

5. 3. 8 Dimensi Dukungan Manajemen Terhadap Upaya 

Keselamatan Pasien 

 Dalam dimensi dukungan manajemen terhadap upaya 

keselamatan pasienterdiri dari 3 pernyataan yakni 2 pernyataan 

positif yaitu pernyataan nomor F1 dan F8 dan 1 pernyataan 

negatif pada nomor F9.Distribusi  respon positif dan negatif 

responden tersebut disajikan dalam tabel 5.9 

Tabel 5.9Gambaran Dimensi Dukungan Manajemen Terhadap 

Upaya Keselamatan Pasien di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD 

Pasar Rebo Bulan Juni Tahun 2014 

No Pernyataan 

Respon 

positf 

Respon 

negatif 

Total 

1 
Manajemen rumah sakit menyediakan 

iklim kerja yang mendukung bagi 

keselamatan pasien 

33 3 36 

2 
Kebijakan manajemen rumah sakit 

menunjukkan bahwa keselamatan 

pasien merupakan prioritas 

32 4 36 

3 
Manajemen rumah sakit harus peduli 

terhadap keselamatan pasien jika terjadi 

KTD maupun KNC 

36 0 36 

Total  101 7 108 

Persentase (%) 93,5% 6,5% 100% 
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 Pada tabel 5.9 menggambarkan bahwa dimensi dukungan 

manajemen terhadap upaya keselamatan pasien sebesar 93,5% 

yang dapat diartikan baik atau membudaya kuat. 

5. 3. 9 Dimensi Kerja Sama Antar Unit 

 Dalam dimensi kerja sama antar unit ini terdiri dari dari 4 

pernyataan yakni 2 pernyataan positif  yaitu pernyataan nomor 

F4 dan F10 pernyataan negatif pada pernyataan nomor F2, F6. 

Distribusi  respon positif dan negatif respondentersebut 

disajikan dalam tabel 5.10. 

Tabel 5.10Gambaran Dimensi Kerja Sama Antar Unit di Unit Rawat 

Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo Bulan Juni Tahun 2014 

No Pernyataan 

Respon 

positf 

Respon 

negatif 

Total 

1 
Unit satu dengan unit lain di rumah 

sakit ini tidak berkoordinasi dengan 

baik 

14 22 36 

2 
Kami merasa ada kerja sama yang baik 

antar unit di rumah sakit saat 

menyelesaikan pekerjaan bersama 

30 6 36 

3 
Saya sering kali merasa tidak nyaman 

bila harus bekerja sama dengan staf unit 

lain di rumah sakit ini 

30 6 36 

4 
Unit-unit di rumah sakit bekerja sama 

dengan baik untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi pasien 

35 1 36 

Total  109 35 144 

Persentase (%) 81,225 18,775 100 
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 Pada tabel 5.10 menggambarkan bahwa dimensi kerja sama 

antar unit sebesar81,225% yang dapat diartikan baik atau 

membudaya kuat. 

5. 3. 10 Dimensi Handsoffdan Transisi Pasien 

 Dalam dimensi Handsoff  Dan Transisi Pasien ini terdiri 

dari dari 4 pernyataan negatif pada nomor  F3, F5, F7, F11. 

Distribusi  respon positif dan negatif responden tersebut 

disajikan dalam tabel 5.11 

Tabel 5.11Gambaran Dimensi Handsoff  Dan Transisi Pasien di Unit 

Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo Bulan Juni Tahun 2014 

No Pernyataan 
Respon 

positf 

Respon 

negatif 
Total 

1 

Masalah sering terjadi saat 

pemindahan pasien dari satu unit ke 

unit lainnya 

23 13 36 

2 

Saat pergantian shift, informasi 

penting mengenai pasien sering 

hilang 

30 6 36 

3 

Masalah sering terjadi saat 

pertukaran informasi antar unit-unit 

di rumah sakit 

25 11 36 

4 

Pergantian shift di rumah sakit 

menyebabkan masalah bagi pasien 

di rumah sakit ini. 

30 6 36 

Total 108 36 144 

Persentase (%) 74,975 25,025 100 
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 Pada tabel diatas menggambarkan bahwa dimensi kerja 

handsoff  dan transisi pasien sebesar 74,975% yang dapat 

diartikan cukupbaik atau membudaya sedang. 

5. 3. 11 Dimensi Persepsi Perawat Tentang Keselamatan Pasien 

 Dalam dimensi persepsi perawat tentang patient safetyini 

terdiri dari dari 4 pernyataan yakni 2 pernyataan positif pada 

nomor A15, A18 dan 2 pernyataan negatif A10, A17. Distribusi  

respon positif dan negatif responden tersebut disajikan dalam 

tabel 5.12 

Tabel 5.12Gambaran Dimensi Persepsi Keseluruhan Staf Rumah Sakit 

Tentang Keselamatan Pasiendi Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar 

Rebo Bulan Juni Tahun 2014 

No Pernyataan 
Respon 

positf 

Respon 

negatif 

Total  

1 

Jika ada Kejadian Tidak Diharapkan 

(KTD) pada pasien terjadi di unit ini 

adalah suatu hal yang kebetulan 

22 14 36 

2 

Staf di unit kami tidak pernah 

mengorbankan keselamatan pasien 

dengan alasan banyak pekerjaan 

24 12 36 

3 
Kami memiliki masalah mengenai 

keselamatan pasien di unit ini 
22 14 36 

4 

Prosedur dan sistem kami sudah baik 

dalam mencegah terjadinya 

kesalahan/error (KTD atau KNC) 

31 5 36 

Total 99 45 144 

Persentase (%) 68,75 31,25 100 
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 Pada tabel diatas menggambarkan bahwa dimensi persepsi 

keseluruhan staf rumah sakit tentang patient safetysebesar 

68,75% yang dapat diartikan cukupbaik atau membudaya 

sedang. 

5. 3. 12 Dimensi Frekuensi Pelaporan 

 Dalam dimensi Frekuensi Pelaporan terdiri dari 3 

pernyataan positif yakni pada pernyataan nomor D1, D2, 

D3.Distribusi  respon positif dan negatif respondentersebut 

disajikan dalam tabel 5.13. 

Tabel 5.13Gambaran Dimensi Frekuensi Pelaporan di Unit Rawat Inap Kelas 

III RSUD Pasar Rebo Bulan Juni Bulan Juni Tahun 2014 

No Pernyataan 

Respon 

positf 

Respon 

negatif Total 

Selalu Sering Jarang 
Tidak 

Pernah 

1 

Ketika kesalahan terjadi, tetapi hal 

tersebut segera diketahui dan dikoreksi 

sebelum mempengaruhi atau 

berdampak pada pasien, seberapa hal 

tersebut sering dilaporkan? 

11 13 11 1 36 

2 

Ketika kesalahan terjadi, namun tidak 

berpotensi untuk membahayakan 

pasien, seberapa sering hal tersebut 

dilaporkan? 

6 14 16 0 36 

3 

Ketika kesalahan terjadi, yang 

berpotensi membahayakan pasien, 

walaupun hal yang buruk tidak terjadi 

pada pasien, seberapa sering hal ini 

dilaporkan? 

6 13 17 0 36 

Total 63 45 108 

Persentase (%) 58,37 41,63 100 
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 Pada tabel 5.13 menggambarkan bahwa dimensi frekuensi 

pelaporan  sebesar 58,37% yang dapat diartikan cukupbaik atau 

membudaya sedang. 

5. 4 Gambaran Budaya Keselamatan Pasien Pada Perawat Unit Rawat 

Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo Tahun 2014 

 Kedua belas dimensi budaya keselamatan pasien di Unit Rawat 

Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo dikategorikan menjadi 3 kategori 

yakni budaya kuat, budaya sedang, dan budaya lemah. Pengkategorian 

tersebut berdasarkan pedoman pada Hospital Survey On Paient Safety 

Culture yang dilakukan AHRQ. Suatu budaya keelamatan pasien 

dikatakan kuat apabila  respon positif  sebesar sama dengan 75% atau 

lebih, dikatakan budaya sedang apabila respon positif sebesar 50% - 

75%, dan dikatakan budaya lemah apabila respon positif kurang dari 

50%. Berikut rekapitulasi dari 12 belas dimensi budaya keselamatan 

yang telah diukur di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo tahun 

2014. Gambaran budaya keselamatan pasien secara keseluruhan di unit 

Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo disajikan dalam tabel 5.14 
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Tabel 5.14Gambaran 12 Dimensi Budaya Keselamatan Pasiendi Unit Rawat 

Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo Bulan Juni Tahun 2014 

No Dimensi 
Respon 

Positif 

Respon 

Negatif 

Jumlah 

Respon 

Persentase 

Respon 

Positif  

Kategori 

Budaya 

1 

Harapan dan tindakan 

manajer dalam 

mempromosikan patient 

safety 

117 27 144 81,25% 
Budaya 

Kuat 

2 
Organizational learning-

Perbaikan berkelanjutan 
102 6 108 94,44% 

Budaya 

Kuat 

3 Kerja sama dalam unit 125 19 144 86,775% 
Budaya 

Kuat 

4 
Komunikasi terbuka 

 
93 15 108 86,13% 

Budaya 

Kuat 

5 

Umpan balik dan 

komunikasi terhadap 

kesalahan 

74 34 108 68,5% 
Budaya 

Sedang 

6 

Respon Non Punitive 

terhadap kesalahan 

 

67 41 108 62,03% 
Budaya 

Sedang 

7 Staffing 83 61 144 57,625% 
Budaya 

Sedang 

8 
Dukungan manajemen 

terhadap patient safety 
101 7 108 93,5% 

Budaya 

Kuat 

9 Kerja sama antar unit 109 35 144 81,225% 
Budaya 

Kuat 

10 Handsoff dan transisi 108 36 144 74,975% 
Budaya 

Sedang 

11 
Persepsi perawat 

mengenai patient safety 
99 45 144 68,75% 

Budaya 

Sedang 

12 
Frekuensi pelaporan 

kejadian 
63 45 108 58,37% 

Budaya 

Sedang 

Total 1141 371 1512 
Budaya Kuat 

Persentase 75,46% 24,54% 100% 

 

 Berdasarkan  tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 6 dimensi 

budaya keselamatan pasien dikategorikan dalam budaya kuat 

diantaranya kerja sama dalam unit, harapan dan tindakan manajer 
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dalam mempromosikan patient safety, organizational learning-

perbaikan berkelanjutan, dukungan manajemen terhadap patient 

safety, komunikasi terbuka, dan kerja sama antar unit yakni dengan 

repson positif  >75%.Sedangkan 6 dimensi budaya keselamatan 

lainnya dikategorikan dalam  budaya keselamatan sedang yakni 

dengan respon positif 50% - 75% antara lain dimensi persepsi 

keseluruhan terhadap patient safety, umpan balik dan komunikasi 

terhadap kesalahan, frekuensi pelaporan kejadian, staffing, handsoff 

dan transisi, dan respon non punitive terhadap kesalahan. Dan 

gambaran budaya keselamatan secara keseluruhan di Unit Rawat Inap 

Kelas III RSUD Pasar Rebo tahun 2014 adalah sebesar 75,46% yang 

dikategorikan dalam budaya keselamatan yang kuat.  
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

6. 1 Keterbatasan Penelitian  

 Pelaksanaan penelitian ini didukung oleh pihak Universitas dan 

pihak RSUD Pasar Rebo. Namun dalam pelaksanaannya penelirian ini 

tidak luput dari keterbatasan-keterbatasan diantaranya: 

1. Budaya keselamatan pasien hanya diukur pada tenaga medis 

perawat, tidak mengukur pada tenaga medis dokter, bagian farmasi, 

laboratorium, dan tenaga non-medis di rumah sakit yang sama sama 

memiliki risiko melakukan kesalahan dalam pelayanan. 

2. Ada peluang hasil yang bias karena pertanyaan kuesioner yang  

cukup banyak sehingga responden membutuhkan waktu yang cukup 

lama untuk mengisi kuesioner yakni sekitar 10-15 menit namun 

mengingat banyak pekerjaan yang harus dikerjakan perawat rawat 

inap kelas III, dikhawatirkan responden menjawab pertanyaan 

dengan terburu-buru dan jawaban yang diberikan kurang akurat. 

3. Uji validitas dan realibilitas mengambil dari penelitian terdahulu 

namun pada penelitian terdahulu uji validitas dan realibilitas 

dilakukan pada seluruh staf rumah sakit sedangkan penelitian ini 

hanya dilakukan padaperawat saja. 
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6. 2 Pembahasan Hasil Penelitian 

6.2. 1 Karakteristik Responden Perawat Rawat Inap Kelas III 

RSUD Pasar Rebo  

 Usia menentukan perilaku dan kemampuan seseorang untuk 

bekerja, termasuk bagaimana merespons stimulus yang 

diberikan individu (Sopiah, 2009). Berdasarkan hasil penelitian 

rata-rata responden berusia 30,86 tahun atau antara 20-40 tahun. 

Rata-rata responden dalam tahap usia dewasa muda yaitu 20 

sampai dengan 40 tahun yang merupakan usia dimana 

perkembangan puncak dalam mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki serta kebiasaan 

berfikir rasionalnya akan meningkat (Potter, 2005). Kondisi ini 

akan mempengaruhi perawat dalam mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan, ketrampilan dan kreativitas yang dimiliki termasuk 

dalam menerapkan budaya keselamatan pasien. Sehingga usia 

perawat di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo saat ini 

sebagian besar termasuk usia yang ideal dalam bekerja.   

 Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar responden 

berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 86,1%. Menurut 

manajemen keperawatan tidak ada batas ideal perbandingan 

antara perawat laki-laki dan perempuan. Namun dalam 

manajemen keperawatan mengenai pengaturan jadwal dinas, 

dianjurkan dalam satu shift ada perawat laki-laki dan 
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perempuan, sehingga apabila melakukan tindakan yang bersifat 

privasibisa dilakukan oleh perawat yang sama jenis kelaminnya 

misalnya personal higiyene, eliminasi, perekaman EKG, 

pemasangan asesoris bed side monitor, dan lain-lain (Nivalinda, 

2013). Perawat kelas III unit rawat Inap RSUD Pasar Rebo saat 

ini memiliki perawat laki-laki dan perempuan walaupun hanya 

ada 5 perawat lak-laki dari 36 perawat. Maka dalam manajemen 

keperawatan unit perawat inap kelas III RSUD Pasar Rebo, 

tindakan yang bersifat privasi dapat dilakukan oleh perawat laki-

laki. 

Dan jika dilihat dari pendidikan terakhir sebagian besar 

responden memiliki pendidikan  dengan kualifikasi Diploma III 

sebesar 66,7%.  Kriteria perawat profesional adalah lulusan 

pendidikan tinggikeperawatan minimal D III Keperawatan, 

mentaati kode etik, mampu berkomunikasi dengan pasien dan 

keluarga, serta mampu memanfaatkan sarana kesehatan yang 

tersedia secara berdaya guna dan berhasil guna, mampu 

berperan sebagai agen pembaharu dan mengembangkan ilmu 

serta teknologi keperawatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

akan lebih rasional dan kreatif serta terbuka dalam menerima 

adanya bermacam usaha pembaharuan dan dapat menyesuaikan 

diri terhadap pembaharuan. Tingkat pendidikan seseorang 

berpengaruh dalam memberikan respon terhadap sesuatu yang 



96 
 

datang dari luar (Nursalam, 2002). Sehingga perawat di Unit 

Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo termasuk pada perawat 

ideal dengan kriteria profesional.  

Rata-rata responden juga memiliki masa kerja di unit 

selama 2,86 tahun dan rata-rata lama kerja di rumah sakit selama 

10,31 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden sudah lama menjalankan profesinya sebagai perawat. 

Semakin lama perawat bekerja semakin banyak kasus yang 

ditanganinya sehingga semakin meningkat pengalamannya, 

sebaliknya semakin singkat orang bekerja maka semakin sedikit 

kasus yang ditanganinya. Pengalaman bekerja banyak 

memberikan keahlian dan ketrampilan kerja (Sastrohardiwiryo, 

2002).  

6.2. 2 Budaya Keselamatan Pasien Unit Rawat Inap Kelas III 

RSUD Pasar Rebo 

 Menurut Blegen (2006) dalam Hamdani (2007) budaya 

keselamatan pasien adalah persepsi yang dibagikan di antara 

anggota organisasi ditujukan untuk melindungi pasien dari 

kesalahan tata laksana maupun cidera akibat intervensi. Persepsi 

ini meliputi kumpulan norma, standar profesi, kebijakan, 

komunikasi dan tanggung jawab dalam keselamatan pasien. 

Budaya ini kemudian mempengaruhi keyakinan dan tindakan 

individu dalam memberikan pelayanan. Budaya keselamatan 
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yang diukur dalam penelitian ini juga mengukur persepsi 

perawat terhadap budaya keselamatan pasien yang ada di Unit 

Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo. Persepsi yang diukur 

dalam budaya keselamatan di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD 

Pasar Rebo dihasilkan dengan jawaban setuju, sangat setuju, 

tidak setuju dan sangat tidak setuju yang kemudian 

dikategorikan menjadi respon positif dan respon negatif. Ada 12 

dimensi yang diukur dalam budaya keselamatan pasien, berikut 

penjelasan tiap dimensinya. 

6.2.2.1 Dimensi Harapan dan Tindakan Manajer 

Mempromosikan Keselamatan pasien 

Berdasarkan hasil penelitian, pada dimensi 

harapan dan tindakan  manajer mempromosikan 

keselamatan pasienada 4 pernyataan yang diukur 

dalam dimensi ini. Pada dimensi ini respon positif 

yang didapatkan sebesar 81,25 % yang dapat 

dikategorikan bahwa budaya keselamatan pasien pada 

dimensi ini dapat dikatakan baik atau membudaya 

kuat. 

Pada dimensi harapan dan tindakan manajer 

memporomosikan keselamatan pasien, yang 

dimaksud  manajer disini adalah atasan langsung 

dari setiap perawat pelaksana yaitu kepala ruang. 
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Kepala ruang merupakan seorang perawat yang 

memiliki wewenang dalam mengatur dan 

mengendalikan kegiatan perawat di ruang rawat 

serta memiliki tanggung jawab lebih besar 

dibandingkan perawat pelaksana dalam meyakinkan 

perawatan yang aman bagi pasien (Gilies,2000) 

dalam (Setiowati, 2010). Kepala ruang sebagai 

manajer lini pertama memiliki peran kritis dalam 

mendukung budaya keselamatan pasien dengan 

kepemimpinan efektif  dalam menciptakan 

lingkungan yang positif bagi keselamatan pasien. 

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Wagner, dkk 2009 bahwa perawat manajer memiliki 

persepsi yang lebih positif terhadap budaya 

keselamatan pasien pada perawatan rehabilitasi 

dibandingkan perawat pelaksana di rumah sakit 

Amerika Serikat dan Kanada (Setiowati, 2010). 

Berdasarkan hasil penelitian, kepala ruangan di 

Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo telah 

memberikan dukungannya terhadap keselamatan 

pasien dibuktikan dengan beberapa poin dalam 

kuesioner yang mendapat respon positif yang tinggi 

diantaranya manajer memberi pujian jika melihat 
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pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan prosedur 

keselamatan pasien, dapat mendengar dan 

mempertimbangkan saran dari bawahannya untuk 

meningkatkan keselamatan pasien.. Hal-hal tersebut 

merupakan bagian dari kepemimpinan efektif  

dalam menciptakan lingkungan yang positif bagi 

keselamatan pasien. 

 Kepemimpinan yang kuat yang salah satunya 

harus dimiliki kepala ruang dapat membangun 

budaya keselamatan pasien yang memungkinkan 

seluruh tim mendukung dan meningkatkan 

keselamatan pasien. Upaya kepala ruang dalam 

melaksanakan kepemimpinan yang efektif di 

ruangannya mempengaruhi penerapan budaya 

keselamatan pasien. Kepala ruang dapat 

mempengaruhi strategi dan upaya menggerakkan 

perawat dalam lingkup wewenangnya untuk 

bersama-sama menerapkan budaya keselamatan 

pasien (Nivalinda dkk, 2013).  

Berdasarkan hasil penelitian, kepala ruangan 

memiliki kemampuan dalam mengatur pekerjaan 

timnya walaupun dengan dengan beban kerja tinggi, 

dan dapat mengantisipasi KTD agar tidak terjadi 
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berulang kali yang dibuktikan dengan perolehan 

respon positif yang tinggi pada kuesioner. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kepala ruangan 

melaksanakan kepemimpinan yang efektif di 

ruangannya mempengaruhi penerapan budaya 

keselamatan pasien. 

Penanaman nilai-nilai keselamatan dapat 

dilakukan oleh Komite Keselamatan Pasien RSUD 

Pasar Rebo maupun Kepala Ruangan dengan cara 

sosialisai formal dan informal, misalnya 

mengadakanmorning tea sessionsekaligus 

memberikan penanaman nilai-nilai keselamatan 

pasien melalui cerita. Sosialisasi dapat pula 

dilakukan melalui walk the walk atau MBWA 

(Management By Walking Around). Pemimpin 

secara berkala mendatangi para stafnya selain 

mengontrol juga mengingatkan pentingnya patient 

safety. Slogan-slogan, poster, dan simbol yang 

mempromosikan safety seyogyanya dipasang di 

tempat-tempat strategis di rumah sakit agar semua 

karyawan dan pasien ikut berpartisipasi daam 

menanamkan budaya keselamatan pasien 

(Budiharjo, 2008) 
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Secara keseluruhan budaya keselamatan pada 

dimensi harapan dan tindakan manajer dalam 

mempromosikan keselamatan pasien di unit rawat 

inap RSUD Pasar Rebo sudah dapat dikatakan baik 

karena respon positif dari pertanyaan sebesar 75% 

ke atas.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran 

menejer/kepala ruang telah menjalani perannya 

dengan baik dalam mempromosikan keselamatan 

pasien dan perlu dipertahankan. 

6.2.2.2 DimensiOrganizational Learning/Perbaikan 

Berkelanjutan 

 Berdasarkan hasil penelitian, pada dimensi 

organizational learning/perbaikan yang 

berkelanjutan mengenai keselamatan pasien diukur 

dari 3 pernyataan. Pada dimensi ini respon positif 

yang didapatkan sebesar 94,44% yang dapat 

diartikan budaya keselamatan pada dimensi 

organizational learning pada Unit Rawat Inap Kelas 

III RSUD Pasar Rebo dikategorikan baik atau 

membudaya kuat.   

 Organizational learning atau perbaikan yang 

berkelanjutan dilakukan tim inti untuk menentukan 

strategi pembudayaan nilai-nilai keselamatan pasien. 
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Tim tersebut secara berkala bertemu untuk 

menganalisis RCA (Root Cause Analys) atau 

mencari akar masalah dari setiap insiden 

keselamatan pasien. Tim tersebut juga menentukan 

pola sosialisasi serta mengevaluasi program yang 

telah dilaksanakan melalui riset-riset aplikatif. 

Melalui upaya perbaikan yang berkelanjutan akan 

diperoleh pengetahuan yang tersirat maupun tersurat 

untuk menangani persoalan kejadian insiden 

keselamatan pasien (Budiharjo, 2008) .  

 Setiap lini dalam organisasi, baik perawat 

maupun manajemen menggunakan insiden yang 

terjadi sebagai proses belajar. Perawat dan 

manajemen berkomitmen untuk mempelajari 

kejadian yang terjadi. Mengambil tindakan atas 

kejadian tersebut untuk diterapkan sehingga dapat 

mencegah terulangnya kesalahan menurut 

Reiling(2006) dalam (Setiowati, 2010). Umpan balik 

dari organisasi dan rekan satu tim merupakan suatu 

bentuk dari organisasi yang belajar dan menjadi 

salah satu upaya mengevaluasi keefektifan program 

yang sudah berjalan. 
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 Berdasarkan hasil penelitian, Unit Rawat Inap 

Kelas III RSUD Pasar Rebo telah menjadikan 

kesalahan yang terjadi sebagai pemicu ke arah yang 

lebih baik dan senantiasa mengevaluasi keefektivan 

pelayanan yang dibuktikan dengan hasil repson 

positif yang tinggi pada kuesioner. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa unit Rawat Inap Kelas III 

RSUD Pasar Rebo merupakan bentuk organisasi 

yang belajar dari kesalahan. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa perawat pada Unit Rawat Inap 

Kelas III RSUD Pasar Rebo telah menjadikan 

kesalahan yang terjadi sebagai upaya perbaikan yang 

berkelanjutan pada unitnya dalam rangka menjamin 

keselamatan  pasien di rumah sakit. Dengan hasil 

tersebut diharapkan Unit Rawat Inap Kelas III 

RSUD Pasar Rebo dapat mempertahankan 

organizational learning yang telah berjalan dan akan 

lebih baik jika terus ditingkatkan, 

 Selain peningkatan di tingkat organisasi, upaya 

perbaikan di tingkat individu juga merupakan hal 

penting dalam program keselamatan pasien. Budaya 

keselamatan di tingkat individu perlu ditumbuhkan 

melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap 
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dan perilaku yang lebih berorientasi pada 

keselamatan. Hal ini dapat ditempuh dengan 

penyebarluasan informasi terkait keselamatan pasien 

melalui bulletin RS dan media-media lainnya. Hasil 

penelitian juga menguatkan hal ini yang dibuktikan 

dengan perawat  senatiasa secara aktif melakukan 

kegiatan sosialisasi, bertukar informasi, dan dikusi 

mengenai keselamatan pasien yang mendapat respon 

positif yang tinggi pada kuesioner. 

 Proses pembelajaran juga dapat dilakukan dari 

laporan insiden yang disampaikan secara rutin baik 

oleh tim maupun pihak manajemen rumah sakit pada 

setiap pertemuan dan rapat. Informasi insiden yang 

telah dikemas dengan solusi dari hasil analisis akar 

masalah, dapat menjadi informasi berharga bagi 

setiap individu untuk meningkatkan pengetahuannya 

akan keselamatan pasien. Tanpa budaya 

menyalahkan individu atas insiden yang ada akan 

mampu memperbaiki sikap dan perilaku serta 

keberanian untuk meleporkan setiap insiden sebagai 

bagian dari proses pembelajaran. 
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6.2.2.3 Dimensi Kerja Sama dalam Unit 

 Pada dimensi kerja sama dalam unit dihasilkan 

respon positif sebesar 86,78% yang dapat diartikan 

bahwa budaya keselamatan pada dimensi kerja sama 

dalam unit di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar 

Rebo dikategorikan baik atau membudaya kuat.  

 Kerja sama dalam unit menunjukkan sejauh mana 

anggota suatu divisi kompak dan bekerja sama 

dalam tim. Kerja sama didefinisikan sebagai 

kumpulan individu dengan keahlian spesifik yang 

bekerja sama dan berinteraksi untuk mencapai 

tujuan bersama (Ilyas, 2003). Sedangkan Thompson 

(2000) dalam (Setiowati, 2010) mendefinisikan tim 

sebagai sekelompok orang yang saling terkait 

terhadap informasi, sumber daya, keterampilan, dan 

berusaha mencapai tujuan bersama. 

 Menurut Canadian Nurse Association tahun 

2004, faktor-faktor yang menjadi tantangan bagi 

perawat dalam memberikan keperawatan yang aman 

dan memberikan kontribusi dalam keselamata pasien 

salah satunya adalah kerja sama tim (Setiowati, 

2010). Kinerja kerja sama tim yang terganggu juga 
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merupakan salah satu penyebab insiden keselamatan 

pasien yang merupakan kombinasi dari kegagalan 

sistem (Cahyono, 2008). Peluang insiden terjadi 

akibat dari kondisi-kondisi tertentu. Kondisi yang 

memudahkan terjadinya kesalahan misalnya 

gangguan lingkungan dan teamwork yang tidak 

berjalan.  

 Menurut Manser (2009) dalam Lestari dkk (2013) 

hambatan komunikasi dan pembagian tugas yang 

tidak seimbang menjadi penyebab tidak berjalanya 

teamwork yang efektif. Efektivitas teamwork sangat 

tergantung pada komunikasi dalam tim, kerjasama, 

adanya supervisi dan pembagian tugas Vincent 

(2003) dalam (Setiowati, 2010). Sebuah studi 

observasional dan analisis retrospektif terhadap 

insiden keselamatan menunjukkan bahwa faktor 

teamwork yang kurang, berkontribusi lebih banyak 

dibandingkan dengan kemampuan klinis yang 

lemah.  

 Berdasarkan hasil penelitian, perawat Unit Rawat 

Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo dalam bekerja 

saling mendukung satu sama lain, saling bekerja 

sama sebagai tim jika ada banyak pekerjaan, dan 
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merasa saling menghargai satu sama lain yang 

dibuktikan dengan hasil respon positif yang tinggi 

mengenai hal tersebut. Kerjasama tim dalam 

pelayanan di rumah sakit dapat mempengaruhi 

kualitas dan keselamatan pasien. Potensi konflik 

yang mungkin terjadi dalam interaksi tim dapat 

berakibat pada pelaksanaan kerjasama tim dalam 

pelayanan. Bekerja secara teamwork merupakan 

sebuah nilai yang harus dibangun sebagai budaya 

keselamatan. Konflik yang muncul dapat 

menurunkan persepsi individu atas teamwork, yang 

dapat menganggu proses pelayanan dan berujung 

pada kemungkinan terjadinya insiden. Sebuah 

penelitian menunjukkan persepsi individu yang 

kurang terhadap teamwork berpotensi 3x lebih besar 

untuk terjadi insiden keselamatan (Lestari dkk, 

2013). 

 Dimensi kerja sama dalam unit pada Unit Rawat 

Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo mendapat respon 

positif sebesar 86,775% yang dikategorikan dalam 

budaya keselamatan yang kuat. Hal ini menunjukkan 

bahwa kerja sama dalam tim di Unit Rawat Inap 
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Kelas III RSUD Pasar Rebo telah berjalan dengan 

baik dan perlu dipertahankan.  

6.2.2.4 Dimensi Komunikasi Terbuka 

 Pada dimensi komunikasi terbuka dalam 

penelitian ini mendapatkan respon positif sebesar 

86,18% yang dikategorikan dalam budaya 

keselamatan pasien yang kuat.Komunikasi dalam 

keselamatan pasien telah menjadi standar dalam 

Joint Commision Acerditation of Health 

Organization sejak tahun 2010.Menurut Nazhar 

(2009) dalam Hamdani (2007) komunikasi terbuka 

dapat diwujudkan pada saat serah terima, briefing, 

dan ronde keperawatan. Perawat menggunakan 

komunikasi terbuka pada saat serah terima dengan 

mengkomunikasikan kepada perawat lain tentang 

risiko terjadinya insiden, melibatkan pasien pada 

saat serah terima. Briefieng digunakan untuk berbagi 

informasi seputar isu-isu keselamatan pasien, 

perawat dapat secara bebas bertanya seputar 

keselamatan pasien yang potensial terjadi dalam 

kegiatan sehari-hari. Ronde keperawatan dapat 

dilakukan setiap minggu dan fokus hanya pada 

keselamatan pasien. 
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 Berdasarkan hasil penelitian, perawat Unit Rawat 

Inap RSUD Pasar Rebo bebas mengungkapkan 

pendapat, bebas bertanya tentang keputusan atau 

tindakan yang akan diambil, dan tidak merasa takut 

untuk bertanya ketika mengetahui ada yang tidak 

beres dakam pelayanan pasien yang ditunjukkan 

dengan nilai respon positif yang tinggi mengenai hal 

tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa pada 

perawat Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar 

Rebo melakukan komunikasi secara terbuka dalam 

melayani pasien.  

 Menurut Salim (2006) dalam Hamdani (2007) 

pada budaya keselamatan pasien, komunikasi harus 

terjadi dalam pola dua arah, dari pimpinan ke 

personel garis depan dan sebaliknya. Demikian juga, 

tindakan diam terhadap kesalahan, harus diganti 

dengan keterbukaan, kejujuran mengenai kejadian 

yang menyangkut dengan keselamatan pasien. 

Pelaporan dan kepatuhan terhadap prosedur 

keselamatan merupakan parameter yang dijadikan 

tolak ukur berjalannya komunikasi keselamatan 

yang efektif serta menjadi elemen penting untuk 
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mewujudkan pelayanan yang aman serta menuju 

budaya selamat. 

 Dalam komunikasi hal mejadi pokok penting 

salah satunya adalah komunikasi efektif. 

Komunikasi efektif merupakan salah satu strategi 

untuk membangun budaya keselamatan pasien. 

Komunikasi efektif sangat berperan dalam 

menurunkan KTD dalam sebuah asuhan medis 

pasien. Strategi ini ditetapkan oleh The Joint 

Commission on Accreditation of Healthcare 

Organization (JCAHO) sebagai tujuan nasional 

keselamatan pasien. Hal ini didasarkan pada laporan 

Agency of Healthcare Research and Quality 

(AHRQ) bahwa komunikasi merupakan 65 % 

menjadi akar masalah dari KTD. Strategi yang 

diterapkan JCAHO untuk menciptakan proses 

komunikasi efektif adalah pendekatan standarisasi 

komunikasi dalam serah terima pasien (hand over) 

(Cahyono, 2008). Komunikasi saat proses transisi 

perawatan pasien dapat berisiko kesalahan ketika 

informasi yang diberikan tidak akurat. 

 Pada perawat di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD 

Pasar Rebo keterbukaan dalam komunikasi 
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mencakup kebebasan mengungkapkan pendapat, 

kebebasan bertanya kepada sesama perawat/dokter 

mengenai tindakan yang akan diambil, bebas dari 

rasa takut jika melihat ada yang tidak beres dalam 

pelayanan memiliki nilai respon positif yang tinggi 

yakni diatas 80%. Sehingga dapat dinilai bahwa 

perawat di unit ini memiliki keterbukaan dalam 

komunikasi sesama perawat, dokter, maupun 

petugas kesehatan lainnya.  

 Rumah sakit dengan interaksi profesi yang cukup 

banyak, membutuhkan strategi yang tepat dalam 

proses komunikasi antar profesi terkait. Metode 

SBAR (situation, backgraound, assessment, 

recomendation) dalam proses komunikasi antar 

profesi dapat dijadikan sebagai pilihan. Berdasarkan 

situasi, latar belakang, penilaian dan rekomendasi 

yang dikomunikasikan dengan baik akan 

memberikan kondisi pengobatan pasien lebih 

informatif, jelas dan terstruktur. Hal ini akan 

mengurangi potensi insiden yang tidak diinginkan 

terjadi (Cahyono, 2008).  

 Strategi komunikasi lain adalah pada proses 

komunikasi antar klinisi. Keseinambungan 
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perawatan dan komunikasi antara sejawat dokter 

sangat mempengaruhi keselamatan pasien. Melalui 

penerapan ringkasan pulang khususnya bagi pasien 

pasca-rawat inap, dapat sebagai upaya membangun 

komunikasi di antara dokter. Hal ini akan dapat 

menurunkan angka perawatan kembali (hospital 

readmission) (Cahyono, 2008).  

 Keterbukaan pada komunikasi juga melibatkan 

pasien. Pasien mendapatkan penjelasan akan 

tindakan dan juga kejadian yang telah terjadi. Pasien 

mendapatkan informasi tentang kondisi yang akan 

menyebabkan risiko terjadinya kesalahan. Perawat 

memberi motivasi untuk memberikan setiap hal 

yang berhubungan dengan keselamatan pasien 

(Nurmalia, 2012). Strategi yang dapat di tempuh 

diantaranya dengan memberikan akses bagi pasien 

dan keluarga terhadap informasi pelayanan yang 

diterimanya. Menyediakan waktu yang cukup bagi 

pasien untuk berkomunikasi dengan petugas dan 

peningkatan edukasi pasien terkait keselamatan 

beberapa upaya yang dapat dilakukan. Metode 

SPEAK UP merupakan metode yang 
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direkomendasikan JCAHO untuk komunikasi efektif 

antara pasien dan petugas (Cahyono, 2008).  

 Berdasarkan hasil penelitian respon positif pada 

dimensi komunikasi terbuka di Unit Rawat Inap 

Kelas III RSUD Pasar Rebo sebesar 86,13% yang 

dapat diartikan bahwa komunikasi terbuka yang 

berjalan diantara perawat dengan tenaga medis 

lainnya dapat dikatakan baik dan perlu 

dipertahankan atau ditingkatkan. 

6.2.2.5 Dimensi Umpan Balik dan Komunikasi terhadap 

Kesalahan 

 Pada dimensi umpan balik dan komunikasi terhadap 

kesalahanmendapat respon positif sebesar 68,5% yang 

dikategorikan dalam budaya keselamatan pasien yang 

sedang.Umpan balik dan komunikasi terhadap 

kesalahan merupakan hal yang terpenting setelah 

dilakukannya pelaporan insiden keselamatan pasien. 

Salah satu dari prinsip inti dalam pelaporan kejadian 

menurut Manhajan (2011) dalam Hamdani (2007) 

adalah pelaporan hanya bisa memberi manfaat apabila 

direspons secara konstruktif. Paling tidak terdapat 

umpan balik dari analisis temuan. Idealnya terdapat 

rekomendasi untuk perubahan pada proses atau 



114 
 

sistem. Umpan balik dari organisasi dan rekan satu 

tim merupakan suatu bentuk dari organisasi yang 

belajar.Salah satu bentuk hambatan dalam sistem 

pelaporan kejadian diantaranya adalah kurangnya 

umpan balik dari laporan kejadian.  

 Berdasarkan hasil penelitian, manajer kurang 

memberi umpan balik berdasarkan laporan kejadia, 

kurang diberi tahu mengenai kesalahan yang terjadi, 

dan kurang mendiskusikan kepada sesama 

perawat/dokter untuk mencegah KTD yang 

dibuktikan dengan hasil respon positif yang kurang 

dari 75% mengenai hal tesebut. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa umpan balik dan komunikasi 

terhadap kesalahan pada Unit Rawat Inap RSUD 

Pasar Rebo kurang berjalan optimal. Adanya umpan 

balik dari kejadian yang dilaporkan diharapkan dapat 

memberi tindakan perbaikan  pada sistem keselamatan 

pasien yang telah berjalan.  

 Oleh karena itu, Unit Rawat Inap RSUD Pasar Rebo 

dapat melakukan lima langkah menuju sistem 

pelaporan kejadian menurut NPSA (2009) dalam 

Setiowati (2010)antara lain memberikan umpan balik 

pada staf saat mereka memberikan pelaporan 
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kejadian, berfokus pada pembelajaran tentang 

kejadian dengan akar masalah, pelatihan tentang 

pelaporan, lomba pelaporan internal, membuat alat 

yang mudah kejadian untuk mencatat laporan 

kejadian, membudayakan pelaporan menjadi upaya 

peningkatan mutu bukan mencari kesalahan individu. 

6.2.2.6 Dimensi Respon Non Punitiveterhadap Kesalahan 

Perawat dan pasien diperlakukan secara adil 

ketika terjadi insiden. Ketika terjadi insiden, 

selayaknya tidak berfokus untuk mencari kesalahan 

individu tetapi lebih mempelajari secara sistem yang 

mengakibatkan terjadinya kesalahan. Budaya tidak 

menyalahkan kepada perawat perlu dikembangkan 

dalam menumbuhkan budaya keselamatan pasien. 

Perawat akan membuat laporan kejadian jika yakin 

bahwa laporan tersebut tidak akan mendapatkan 

hukuman atas kesalahan yang terjadi. Lingkungan 

terbuka dan adil akan membantu membuat pelaporan 

yang dapat menjadi pelajaran dalam keselamatan 

pasien (Nurmalia, 2012) 

Fokus pada kesalahan yang diperbuat perawat 

akan mempengaruhi psikologis perawat. Kesalahan 

yang dilakukan perawat akan berdampak secara 
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psikologis yang akan menurunkan kinerja (Yahya, 

2006). Menurut Reason(2000) dalam Hamdani (2007) 

kesalahan yang terjadi lebih banyak disebabkan 

kesalahan sistem, jadi fokus apa yang diperbuat, 

hambatan yang mengakibatkan kesalahan serta risiko 

lain yang dapat terjadi dapat dijadikan pembelajaran 

dari pada hanya terfokus pada siapa yang melakukan. 

Berdasarkan hasil penelitian, perawat merasa 

khawatir kesalahan yang kami buat akan dicatat di 

dokumen pribadi kami oleh pimpinan dan bila 

melakukan kesalahan dalam melayani pasien perawat 

merasa kesalahan tersebut akan mengancam yang 

dibutikan dengan hasil respon positif yang cenderung 

rendah mengenai hal tersebut. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa masih adanya perawat yang 

merasa khawatir kesalahan yang dibuatnya akan 

dicatat di dokumen pribadi oleh pimpinan dan 

khawatir akan disalahkan ataupun dihukum. 

Oleh karena itu Unit Rawat Inap Kelas III RSUD 

Pasar Rebo diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

dalam melaporkan kejadian dengan cara 

menghilangkan perasaan takut akan disalahkan pada 

perawat yang memberi laporan, tidak memberi 
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hukuman ketika melakukan kesalahan, tidak 

menyalahkan  pada pelapor kejadian, membuat 

prosedur pelaporan kejadian keselamatan pasien yang 

sederhana dan mudah dilaksanakan.  

6.2.2.7 DimensiStaffing 

Pada dimensi staffing diukur memiliki respon 

positif sebesar 57,625% yang menggambarkan bahwa 

dimensi staffing  dapat diartikan membudaya sedang 

yang hampir dalam kategori budaya lemah.  

Sumber daya manusia di rumah sakit sebagai 

individu pelaksana langsung pelayanan harus 

memenuhi kecukupan baik kuantitas atau kualitas. 

Aspek kualitas individu dilihat dari pendidikan dan 

standar kompetensi yang dimiliki. Kompetensi 

sumber daya manusia di RS dapat di lakukan dengan 

upaya memenuhi standar kompetensi oleh setiap 

petugas sesuai dengan standar yang ditetapkan di 

setiap profesi. Rumah sakit dapat menempuh upaya 

seperti pengiriman petugas untuk mengikuti pelatihan 

berbasis kompetensi untuk setiap profesi yang ada. 

Langkah ini terintegrasi dengan perencanaan SDM 

rumah sakit khususnya bagian diklat rumah sakit. 
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Bagi petugas yang belum memenuhi standar 

kompetensi untuk profesinya, rumah sakit dapat 

memberikan fasilitas untuk dapat memenuhi standar 

tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian, perawat memiliki 

persepsi mengenai jumlah staf yang kurang untuk 

menangani beban kerja pada unit ini karena hanya 

memiliki respon positif sebesar 47,2%. yang dapat 

menggambarkan bahwa menurut responden di Unit 

Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo tidak 

memiliki jumlah perawat yang cukup dalam 

menangani beban kerja dalam satu unit. 

 Perhitungan kebutuhan tenaga yang tepat 

untuk perawat di RS sangat diperlukan untuk 

menghindari adanya peningkatan beban kerja bagi 

masing-masing individu. Perhitungan rasio jumlah 

tenaga dengan jumlah pasien serta waktu pelayanan 

harus dimiliki RS. Perhitungan kebutuhan dengan 

metode analisis beban kerja adalah salah satu 

alternatif yang dapat dilakukan. Hal ini akan sangat 

berguna dalam perencanaan perawat RS dengan 

jumlah tenaga yang masih terbatas. 
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6.2.2.8 Dukungan Manajemen Rumah Sakit Terhadap 

Upaya Keselamatan Pasien 

 Respon positif pada dimensi dukungan 

manajemen rumah sakit terhadap keselamatan 

pasiensebesar 93,53% yang dapat dikategorikan 

baik atau membudaya kuat.  

 Menurut IOM terdapat lima prinsip untuk 

merancang patient safety sistem di organisasi 

kesehatan yakni (Kohn, 2000): 

Prinsip I : Provide Leadership meliputi: 

menjadikan keselamatan pasien sebagai tujuan 

utama/prioritas, menjadikan keselamatan pasien 

sebagai tanggung jawab bersama, 

menunjuk/menugaskan seseorang yang 

bertanggung jawab untuk program keselamatan 

pasien, menyediakan sumber daya manusia dan 

dana untuk analisis error dan redesign system, dan 

mengembangkan mekanisme yang efektif untuk 

mengidentifikasi “unsafe” dokter. 

Prinsip II : Memperhatikan keterbatasan manusia 

dalam perancangan proses yakni :design job for 
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safety, menyederhanakan proses, danMembuat 

standar proses. 

Prinsip III : Mengembangkan tim yang efektif 

Prinsip IV : Antisipasi untuk kejadian tak terduga : 

pendekatan pro aktif, menyediakan antidotum dan 

training simulasi. 

Prinsip V : Menciptakan atmosfer learning 

 Berdasarkan hasil penelitian, dukungan 

manajemen RSUD Pasar Rebo terhadap upaya 

keselamatan pasien yang mendapat respon positif  

meliputi manajemen rumah sakit menyediakan 

iklim kerja yang mendukung bagi keselamatan 

pasien, kebijakan manajemen rumah sakit 

menunjukkan bahwa keselamatan pasien 

merupakan prioritas, dan manajemen rumah sakit 

peduli terhadap keselamatan pasien jika terjadi 

KTD maupun KNC. Budaya keselamatan pada 

dimensi dukungan manajemen terhadap upaya 

keselamatan pasien di Unit Rawat Inap Kelas III 

RSUD Pasar Rebo dikategorikan dalam budaya 

yang kuat. Hal tersebut menggambarkan bahwa 

RSUD Pasar Rebo telah memberikan dukungan 
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pada manejemen terhadap upaya keselamatan 

pasien. 

 

6.2.2.9 Kerja sama antar unit rumah sakit 

 Pada dimensi kerja sama antar unit di Unit 

Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo dihasilkan 

respon positif sebesar 81,225% yang dapat 

dikategorikan membudaya kuat. 

 Pelayananan kesehatan di rumah sakit 

merupakan rangkaian pelayanan oleh berbagai unit. 

Kerja sama antar unit menunjukkan sejauh mana 

kekompakan dan kerja sama tim lintas unit atau 

bagian dalam melayani pasien. Kerja sama 

didefinisikan sebagai kumpulan individu dengan 

keahlian spesifik yang bekerja sama dan 

berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama (Ilyas, 

2003). Kerja sama antar unit diperlukan jika terjadi 

perpindahan pasien antar unit maupun kasus kasus 

terentu yang melibatkan antar unit. Kerja sama 

antar unit yang positif ini dapat dilihat ketika suatu 

unit keperawatan lain membutuhkan bantuan maka 

unit lain akan membantu. 
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 Menurut Canadian Nurse Association tahun 

2004, faktor-faktor yang menjadi tantangan bagi 

perawat dalam memberikan keperawatan yang 

aman dan memberikan kontribusi dalam 

keselamata pasien salah satunya adalah kerja sama 

tim (Setiowati, 2010). Kinerja kerja sama tim yang 

terganggu juga merupakan salah satu penyebab 

insiden keselamatan pasien yang merupakan 

kombinasi dari kegagalan sistem.Peluang insiden 

terjadi akibat dari kondisi-kondisi tertentu. Kondisi 

yang memudahkan terjadinya kesalahan misalnya 

gangguan lingkungan dan teamwork yang tidak 

berjalan(Cahyono, 2008). 

 Kerja sama antar unit di Unit Rawat Inap 

Kelas III RSUD Pasar Rebo dikategorikan dalam 

budaya yang kuat, sehingga rumah sakit perlu 

mempertahankan dan mengembangkan kerja sama 

antar unit di RSUD Pasar Rebo.  

6.2.2.10 Handsoff dan Transisi  

 Berdasarkan hasil penelitian, pada dimensi 

handsoffdan transisi antar unit pelayanan memiliki 

respon positif  sebesar 74,975% yang 

menggambarkan bahwa dimensi kerja handsoff  
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dan transisi pasien dapat diartikan cukup baik atau 

membudaya sedang.  

 Menurut Kumar (2003 dalam Hamdani 

(2007),transisi merupakan proses berpindahnya 

pasien dari satu lingkungan ke lingkungan lain 

Perpindahan pasien dari satu lingkungan ke 

lingkungan lain dapat berupa perpindahan pasien 

dari IGD ke unit dalam rangka mendapatkan 

pengobatan. Dalam perpindahan tersebut dapat 

terjadi suatu kesalahan sehingga membahayakan 

pasien seperti jatuhnya pasien dan kesalahan 

informasi ketika terjadi pertukaran informasi 

mengenai pasien. Kesalahan informasi mengenai 

pasien tersebut juga dapat terjadi ketika 

berlangsungnya pergantian shift antar perawat 

(Hamdani, 2007). 

 Berdasarkan hasil penelitian, dimensi 

handsoff dan transisi ini dikategorikan dalam 

budaya yang sedang sehingga RSUD Pasar Rebo 

perlu untuk memperhatikan proses handsoff dan 

transisi antar unit pelayanan agar dapat berjalan 

dengan optimal.   
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6.2.2.11 Persepsi Perawat Mengenai Keselamatan Pasien 

 Berdasarkan hasil penelitian, dimensi 

persepsi keseluruhan mengenai keselamatan pasien  

memiliki respon positif sebesar 93,75% yang 

menggambarkan bahwa dimensi persepsi 

keseluruhan staf rumah sakit tentang keselamatan 

pasien yang dapat diartikan baik atau membudaya 

kuat.  

 Persepsi adalah proses menginterpretasikan 

sensasi sehingga membuat sensasi tersebut 

memiliki arti. Persepsi merupakan proses 

pengamatan seseorang yang berasal dari komponen 

kognisi yang dipengaruhi oleh faktor pengalaman, 

proses belajar, wawasan dan pengetahuan. Faktor 

yang mempengaruhi persepsi dapat berasal dari 

pihak yang membentuk persepsi, dalam obyek atau 

target yang dipersepsikan, atau dalam konteks 

situasi dimana persepsi tersebut dibuat (Robbin, 

2003).  

 Persepsi mengenai keseluruhan dalam 

keselamatan pasien berarti proses pengamatan 

seseorang yang berasal dari komponen kognisi 

yang dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses 
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belajar, wawasan dan pengetahuan dari komponen-

komponen dalam keselamatan pasien diantaranya 

mencakup analisis risiko, pelaporan insiden dan 

analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, 

dan uman balik dari insiden.  

 Persepsi perawat mengenai keselamatan 

pasien di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar 

Rebo mendapat respon positif yang tinggi dan 

dikategorikan dalam budaya keselamatan kuat, hal 

tersebut menggambarkan bahwa perawat memiliki 

persepsi yang positif terhadap keselamatan pasien 

di rumah sakit. 

6.2.2.12 Frekuensi pelaporan kejadian 

 Menurut Jeff dkk (2007)dalam Beginta (2012) 

Pelaporan merupakan unsur penting dari keselamatan 

pasien. Informasi yang adekuat pada pelaporan akan 

dijadikan bahan oleh organisasi dalam 

pembelajaran.Organisasi belajar dari pengalaman 

sebelumnya dan mempunyai kemampuan untuk 

mengidentifikasi faktor risiko terjadinya insiden 

sehingga dapat mengurangi atau mencegah insiden 

yang terjadi. 
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 Hambatan atau kendala dalam pelaporan telah 

diidentifikasi sehingga proses pelaporan insiden 

menjadi lebih mudah. Hambatan yang dapat terjadi 

pada pelaporan diantaranya: perasaan takut akan 

disalahkan, perasaan kegagalan, takut akan hukuman, 

kebingungan dalam bentuk pelaporan, kurang 

kepercayaan dari organisasi, kurang menyadari 

keuntungan dari pelaporan menurut Bird (2005), Jaw 

dkk ( 2007) dalam (Beginta, 2012). 

 Perawat akan membuat pelaporan jika merasa 

aman apabila membuat laporan tidak akan menerima 

hukuman. Perawat yang terlibat merasa bebas untuk 

menceritakan atau terbuka terhadap kejadian yang 

terjadi. Perlakuan yang adil terhadap perawat, tidak 

menyalahkan secara individu tetapi organisasi lebih 

fokus terhadap sistem yang berjalan akan 

meningkatkan budaya pelaporan (NPSA, 2004). 

 Budaya keselamatan dalam implementasi sistem 

manajemen keselamatan yang kuat mencakup: 

mendorong setiap orang bertanggung jawab akan 

keselamatan terhadap diri sendiri, rekan kerja, pasien, 

dan pengunjung; mengutamakan keselamatan dan 

keuntungan di atas keutungan dan tujuan organisasi; 
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mendorong dan memberikan penghargaan terhadap 

identifikasi, pelaporan, dan penyelesaian isu 

keselamatan; memberi kesempatan pembelajaran dari 

kejadian celaka; mengalokasikan sumber daya, 

struktur dan tanggung jawab, yang sesuai untuk 

memelihara sistem keselamatan yang efektif; serta 

menghindari tindakan sembrono yang absolut 

(Beginta, 2012). 

 Kegiatan lain yang dapat menggambarkan budaya 

keselamatan pasien adalah pelaporan insiden yang 

sistematis. Pelaporan insiden menjadi titik awal dalam 

program keselamatan pasien. Melalui mekanisme 

pelaporan yang baik akan mampu mengidentifikasi 

permasalahan yang kemudian dapat dirumuskan 

solusi perbaikannya. Menjadikan pelaporan sebagai 

sumber informasi dalam proses belajar, memerlukan 

setidaknya dua hal yang harus disiapkan oleh rumah 

sakit. Pertama adalah tersedianya SDM yang mampu 

melakukan analisis terhadap insiden. Perihal kedua 

yaitu adanya kebijakan yang dikembangkan rumah 

sakit untuk menjabarkan kriteria pelaksanaan analisis 

akar masalah dan analisis dampak dan kegagalan 

(Kemenkes, 2011). 
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 Berdasarkan hasil penelitian, perawat Unit Rawat 

Inap RSUD Pasar Rebo lebih tidak sering melaporkan 

kejadian  ketika kesalahan terjadi tetapi hal tersebut 

segera diketahui dan dikoreksi sebelum 

mempengaruhi atau berdampak pada pasien, ketika 

kesalahan terjadi, namun tidak berpotensi untuk 

membahayakan pasien, dan ketika kesalahan terjadi, 

yang berpotensi membahayakan pasien, walaupun hal 

yang buruk tidak terjadi pada pasien yang dibuktikan 

dari hasil respon positif sebesar 58,37% yang 

menggambarkan bahwa dimensi frekuensi pelaporan  

sebesar yang dapat diartikan cukup baik atau 

membudaya sedang. 

 Dimensi frekuensi pelaporan kejadian di Unit 

Rawat Inap RSUD Pasar Rebo dikategorikan dalam 

budaya sedang. Hal tersebut mengggambarkan bahwa 

pelaporan kejadian oleh perawat Unit Rawat Inap 

RSUD Pasar Rebo masih perlu ditingkatkan.RSUD 

Pasar Rebo diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

pelaporan kejadian dengan cara menghilangkan 

perasaan takut akan disalahkan pada perawat yang 

memberi laporan, tidak memberi hukuman dan tidak 

menyalahkan  pada pelapor kejadian, membuat 
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prosedur pelaporan kejadian keselamatan pasien yang 

sederhana dan mudah dilaksanakan.    

6. 3 Budaya Keselamatan Pasien di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD 

Pasar Rebo  

Berdasarkan hasil penelitian gambaran budaya keselamatan pasien 

secara keseluruhan di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo 

tahun 2014 adalah sebesar 75,46% yang dikategorikan dalam budaya 

keselamatan yang kuat. Menurut Blegen (2006) dalam Hamdani (2007) 

budaya keselamatan pasien adalah persepsi yang dibagikan diantara 

anggota organisasi ditujukan untuk melindungi pasien dari kesalahan 

tata laksana maupun cidera akibat intervensi. Persepsi ini meliputi 

kumpulan norma, standar profesi, kebijakan, komunikasi dan tanggung 

jawab dalam keselamatan pasien. Budaya ini kemudian mempengaruhi 

keyakinan dan tindakan individu dalam memberikan pelayanan. Budaya 

keselamatan pasien di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo 

dikatakan membudaya kuat. Perawat unit kelas III RSUD Pasar Rebo 

dapat dikatakan telah memiliki seperangkat keyakinan, norma, perilaku, 

peran, dan praktek sosial maupun teknis dalam meminimalkan pajanan 

yang membahayakan atau mencelakakan pasien.Hal tersebut 

menunjukan persepsi yang dimiliki para perawat dalam melindungi 

pasien dari kesalahan tata laksana maupun cidera akibat intervensi 

sudah dalam kondisi yang baik dan perlu dipertahankan. Budaya 

keselematan pasien yang dikatakan kuat di Unit Kelas III RSUD Pasar 
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Rebo diharapkan mempengaruhi keyakinan dan tindakan individu 

dalam memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas. 

Pada 12 dimensi budaya keselamatan pasien terdapat 6 dimensi 

budaya keselamatan pasien dikategorikan dalam budaya kuat dengan 

repson positif  >75% diantaranya dimensi kerja sama dalam unit 

(86,775%), dimensi harapan dan tindakan manajer dalam 

mempromosikan patient safety (81,25%), dimensi organizational 

learning-perbaikan berkelanjutan (94,44%), dimensi dukungan 

manajemen terhadap patient safety (93,5%), komunikasi terbuka 

(86,13%), dan dimensi kerja sama antar unit (81,225%). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa perawat Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar 

Rebo memiliki persepsi yang baik mengenai upaya pembelajaran dari 

kesalahan yang termasuk dalam perbaikan yang berkelanjutan 

(organizational learning),  cukup baik dalam kerja sama dalam unit 

maupun antar unit, baik dalam hal komunikasi secara terbuka, dan 

pihakRSUD Pasar Rebo telah mempromosikan dan memberi dukungan 

terhadap keselamatan pasien dengan baik. 

Terdapat 6dimensi budaya keselamatan lainnya yang dikategorikan 

budaya keselamatan sedang yakni dengan respon positif 50-74,9% 

antara lain dimensi persepsi perawat tentang patient safety(68,75%), 

dimensi umpan balik dan komunikasi terhadap kesalahan (68,5%), 

dimensi frekuensi pelaporan kejadian (58,37%), dimensi 

staffing(57,625%), handsoff dan transisi (74,975%), dan dimensi respon 
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non punitive terhadap kesalahan (62,03%). Persentase respon positif 

paling rendah adalah dimensi staffing  yaitu sebesar 57,625%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang paling terlihat dalam 

budaya keselamatan pasien di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar 

Rebo adalah dimensi staffing.  

MenurutLin dkk, 2007 dalam Beginta (2012) staffing didefinisikan 

sebagai proses menegaskan pekerja yang ahli untuk mengisi struktur 

organisasi melalui seleksi dan pengembangan personel. Dengan adanya 

staffing diharapkan terpenuhinya jumlah dan keterampilan yang 

dimiliki perawat sesuai dengan kebutuhan yang ada di tiap unit yang 

dibutuhkan. Jumah perawat di rumah sakit memengaruhi kualitas 

pelayanan yang diterima pasien di rumah sakit karena staf yang 

memadai merupakan suatu hal yang mendasar untuk perawatan yang 

berkualitas terbukti dengan banyaknya perawat setara dengan 

keselamatan pasien yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian 

menggambarkan bahwa menurut persepsi perawat jumlah perawat yang 

bekerja di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo belum 

memadai dibandingkan dengan pasien yang dilayani. Menurut Aiken 

dkk (2007) dalamBeginta (2012) menyebutkan bahwa terdapat 

hubungan langsung antara staffing perawat dan dampaknya terhadap 

keselamatan pasien, hasil, dan kepuasan perawat professional dalam 

rumah sakit.  
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BAB VII 

SIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian berikut simpulannya:  

1. Budaya keselamatan pasien pada perawat di Unit Rawat Inap 

KelasIII RSUD Pasar Rebo bulan Juni tahun 2014 dikategorikan 

dalam budaya keselamatan pasien yang kuat.   

2. Terdapat 6 dimensi budaya keselamatan pasien yang 

dikategorikan dalam  budaya keselamatan pasien kuat diantaranya 

dimensi kerja sama dalam unit, dimensi harapan dan tindakan 

manajer dalam mempromosikan patient safety, dimensi 

organizational learning-perbaikan berkelanjutan, dimensi 

dukungan manajemen terhadap patient safety, komunikasi 

terbuka, dan dimensi kerja sama antar unit. 

3. Terdapat 6 dimensi budaya keselamatan pasien yang 

dikategorikan dalam budaya keselamatan pasien sedang antara 

lain dimensi persepsi perawattentangpatient safety, dimensi 

umpan balik dan komunikasi terhadap kesalahan, dimensi 

frekuensi pelaporan kejadian, dimensi staffing, handsoff dan 

transisi, dan dimensi respon non punitive terhadap kesalahan. 
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7.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran dari peneliti adalah sebagai 

berikut: 

Saran bagi RSUD Pasar Rebo: 

1. RSUD Pasar Rebo diharapkan dapat meneruskan, 

mempertahankan, dan mengembangkan program-program 

keselamatan pasien yang telah berjalan serta memelihara budaya 

keselamatan pasien yang ada karena berdasarkan penelitian ini 

budaya keselamatan pasien di Unit Rawat Inap KelasIII RSUD 

Pasar Rebo dapat dikategorikan dalam budaya keselamatan pasien 

yang kuat dan manajemen RSUD Pasar Rebo diharapkan dapat 

menjadikan hasil penelitian ini sebagai masukan untuk 

mengembangkan program keselamatan pasien.  

2. RSUD Pasar Rebo diharapkan dapat mengevaluasi kesesuaian 

jumlah perawat berdasarkan beban kerja dan jumlah pasien yang 

dilayani mengingat berdasarkan hasil penelitian pada dimensi 

staffing, perawat memiliki persepsimengenai beban kerja yang 

diniliai tinggi di Unit Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo. 

Perhitungan kebutuhan tenaga kerja di rumah sakit sangat 

diperlukan untuk menghindari adanya peningkatan beban kerja 

masing-masing individu. Salah satu alternatif perhitungan 

kebutuhan jumlah tenaga kerja adalah dengan metode analisis 
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beban kerja. Rumah sakit juga harus memiliki rasio jumlah tenaga 

dengan jumlah pasien serta waktu pelayanan.  

3. RSUD Pasar Rebo diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

pelaporan kejadian dengan cara menghilangkan perasaan takut 

akan disalahkan pada perawat yang memberi laporan, tidak 

memberi hukuman dan tidak menyalahkan  pada pelapor kejadian, 

membuat prosedur pelaporan kejadian keselamatan pasien yang 

sederhana dan mudah dilaksanakan. 

4. RSUD Pasar Rebo diharapkan dapatmemberikan umpan balik dari 

setiap kejadian yang dilaporkan karena pelaporan hanya bisa 

memberi manfaat apabila direspon secara konstruktif dan 

menghasilkan umpan balik dari analisis temuan. Adanya umpan 

balik dari kejadian yang dilaporkan diharapkan data memberi 

tindakan perbaikan/korektif kepada sistem keselamatan pasien 

yang telah dijalani.   

Beberapa cara dalam memberikan umpan balik terhadap kejadian 

yang dilaporkan diantaranya dengan cara: berfokus pada 

pembelajaran tentang kejadian dengan akar masalah, pelatihan 

tentang pelaporan, lomba pelaporan internal, membuat alat yang 

mudah kejadian untuk mencatat laporan kejadian, membudayakan 

pelaporan menjadi upaya peningkatan mutu bukan mencari 

kesalahan individu. 
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5. RSUD Pasar Rebo diharapkan dapat melakukan pengukuran 

budaya keselamatan pasien secara menyeluruh di semua unit dan 

dilakukan secara periodik minimal 1 tahun sekali.  

Saran bagi peneliti selanjutnya: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengukur budaya 

keselamatan pasien pada seluruh staf rumah sakit.  

2. Peneliti selanjutnya dapat melakukan pengukuran budaya 

keselamatan pasien dengan metode kualitatif agar hasil yang 

didapatkan lebih lengkap dan mendalam. 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Adib A. 2009.  Materi Seminar Nasional Keperawatan dengan tema “Sistem Pelayanan 

Keperawatan dan Manajemen Rumah Sakit Untuk Mewujudkan Patient Safety” . Yogyakarta: 

UGM 

Ari, Sanny Tiurni. 2013. Analisis Budaya Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit St. Elisabeth 

Batam Tahun 2012. Tesis. FKM UI 

Beginta, Romi. 2012. Pengaruh Budaya Keselamatan Pasien, Gaya Kepemimpinan, Tim 

Kerja, Terhadap Persepsi Pelaporan Kesalahan Pelayanan Oleh Perawat Di Unit Rawat 

Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011. Tesis. FKM Universitas 

Indonesia 

Blegen, M Am et, al. 2006. Safety Climate In Hospital Unit: A New Measure Advance In 

Patient Safety. Vol. 4 

Budihardjo, Andreas. 2008.Pentingnya Safety Culture di Rumah Sakit Upaya Meminimalkan 

Adverse Events.Prasetya Mulya Bussiness School. Jakarta 

Cahyono, J.B. Suharjo B. 2008. Membangun Budaya Keselamatan Pasien Dalam Praktik 

Kedokteran. (Yogyakarta : Kanisius) 

Carthey K & Clarke J, 2010. Implementing Human Factor In HealthCare: How To Guide. 

London. Patient safety first 

Dahlan, Sopiyudin. 2010. Besar Sampel dan Cara Pengambilan Sampel Dalam Penelitian 

Kedokteran dan Kesehatan. Jakarta: Salemba Medika 

Departemen Kesehatan (Depkes) RI, 2004. Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah 

Sakit (Patient safety) Utamakan Keselamatan Pasien. Jakarta: Depkes. 



Departemen Kesehatan (Depkes) RI, 2006. Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah 

Sakit Utamakan Keselamatan Pasien Edisi 2. Jakarta: Depkes. 

Flemming, 2006. Patient Safety Culture And Learning From Each Other. 

Gibson, et, al, 2006. Organizations Behavior Structure Processes. New York.Mc Graw Hill 

Hamdani, Siva. 2007. Analisis Budaya Keselamatan Pasien (Patient safety Culture) Di 

Rumah Sakit Islam Jakarta Tahun 2007. Tesis. FKM UI 

Ilyas, 2003. Kiat Sukses Manajemen Tim Kerja. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 

Ivenvich, J.M. 2008. Perilaku Manajemen dan Organisasi. Jakarta: Erlangga 

Jeffs, Law.M & Baker. 2007. Crating Reporting & Learning Culture In HealthCare 

Organization. The Canadian Nurse 

Kementerian Kesehatan. 2009. Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 

Kementerian Kesehatan. 2011. Permenkes RI Nomor 1691/Menkes.Per/Viii/2011 Tentang 

Keselamatan Pasien Rumah Sakit 

Komite Keselamatan Pasien RS (KKPRS). 2012. Laporan IKP Triwulan I tahun 2011 

Lestari dkk. 2013. Konsep Manajemen Keselamatan Pasien Berbasis Program Di Rsud 

Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. FKG. Universitas Padjajaran 

Nivalinda dkk, 2013. Skripsi. Pengaruh Motivasi Perawat Dan Gaya Kepemimpinan Kepala 

Ruang Terhadap Penerapan Budaya Keselamatan Pasien Oleh Perawat Pelaksana Pada 

Rumah Sakit Pemerintah di Semarang. FK Universitas Diponegoro. Semarang 

Notoadmodjo, Soekidjo. 2005. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta 



NPSA (National Patient Safety Agency). 2006. Manchester Patient Safety Framework 

(MaPSaF). Manchester: University of Manchester 

Nurnalia, Devi.2012. Pengaruh Program Mentoring Keperawatan terhadap Penerapan 

Budaya Keselamatan Pasien di Ruang Rawat Inap RS Sultan Agung Semarang.Tesis. FKM 

UI  

Nursalam, 2002. Manajemen keperawatan. aplikasi dalam praktik keperawatan profesional. 

Salemba Medik. Jakarta. 

Nursalam. 2007. Manajemen Keperawatan Aplikasi Dalam Praktik Keperawatan 

Profesional. Edisi 2. Jakarta: Salemba Medika 

Potter, P. Anne G. 2005.Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses Dan Praktik. 

alih bahasa Yasmin A. Edisi 4. Volume 1. Jakarta: EGC.  

Qalbia, Muhammad Nur, dkk. 2013. Hubungan Motivasi Dan Supervisi Terhadap Kinerja 

Perawat Pelaksana Dalam Menerapkan Patient safety Di Rawat Inap RS Universitas 

Hasanuddin Tahun 2013. Jurnal. FKM UNHAS Makassar 

Robbins, S P. 2006. Perilaku Organisasi. New Jersey.Practice Hall 

Setiowati, Dwi. 2010. Hubungan Kepemimpinan Efektif Head Nurse dengan Penerapan 

Budaya Keselamatan Pasien oleh Perawat Pelaksana di RSUPN Dr. Cipto Mangkusumo 

Jakarta. Tesis, Universitas Indonesia: Jakarta. 

Soebiyanto, I. 2006. Metode Penelitian Manajemen dan Akuntansi. Yogyakarta: AMP YPKN 

Sopiah. 2009. Perilaku organisasional.Yogyakarta: Andi.. 

Yahya, A. 2006. Konsep dan Program Patient Safety. Pidato disampaikan dalam Konvensi 

Nasional Mutu Rumah Sakit ke VI. Bandung, November 2000 



 



KUESIONER PENELITIAN 

GAMBARAN BUDAYA KESELAMATAN PASIEN 

 PADA UNIT RAWAT INAP RSUD PASAR REBO TAHUN 2014 

Kepada Yth 

Bapak/Ibu/Saudara/i Perawat Unit Rawat Inap 

Di RSUD Pasar Rebo  

Assalamualaikum wr wb 

Salam Hormat 

 Saya Sabila Diena Rosyada mahasiswi Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta Peminatan Manajemen Pelayanan Kesehatan akan mengadakan penelitian yang 

berjudul “Gambaran Budaya Keselamatan Pasien Pada Perawat Di Unit Rawat Inap RSUD Pasar 

Rebo Tahun 2014”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran budaya 

keselamatan di unit rawat inap RSUD Pasar Rebo. 

 Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai 

responden. Informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk 

kepentingan penelitian ini. Oleh karena itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk 

menjawab kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya dan memberikan penilaian yang objektif sesuai fakta 

yang ada. 

 Pernyataan dalam kuesioner ini merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan 

kondisi umum pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara/i selama bekerja di RSUD Pasar Rebo. Bantuan 

Bapak/Ibu/Saudara/i akan sangat membantu dan besar manfaatnya bagi penelitian ini. Atas kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/i  untuk mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan jujur saya mengucapkan 

banyak terima kasih. 

Saat ini, apakah Anda bersedia mengisi kuesioner ini? Apakah saya dapat memberikan kuesioner ini 

pada Anda? 

 

Nama Responden : _____________________________________ 

 

Tanda Tangan  : _____________________________________ 

Jakarta, Juni 2014 

 

Peneliti  

(Sabila Diena Rosyada) 

 



A. Latar Belakang Responden 

IR1 Nama :  
[   ] 

IR1 

IR2 Ruang  :  
[   ] 

IR2 

IR3 Usia :  
[   ] 

IR3 

IR4 Jenis Kelamin :        1. Laki-Laki                  2. Perempuan 
[   ] 

IR4 

IR5 Status Pernikahan :  1. Menikah           2. Lajang           3. Janda/Duda 
[   ] 

IR5 

IR6 
Pendidikan 

Terakhir  

:  1. Diploma   2. BSN   3. Sarjana (S1)      

   4. Ners (S1+Profesi)   5.  Master (S2)   6. Lain-lain ...... 

[   ] 

IR6 

IR7 Berapa lama Anda bekerja di RS ini? .............. tahun 
[   ] 

IR7 

IR8 Berapa lama Anda bekerja di unit ini ? ................. tahun 
[   ] 

IR8 

Berilah tanda lingkaran (O) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda 

IR9 

Apakah posisi kerja Anda saat ini? Pilih satu jawaban yang tepat 

mendeskripsikan posisi Anda! 

a. Kepala ruangan 

b. Perawat  Pelaksana 

c. Lain-lain ........... 

[   ] 

IR9 

IR10 

Di posisi kerja Anda, apakah Anda memiliki kesempatan untuk berinteraksi 

atau kontak secara langsung dengan pasien ? 

a. YA, saya memiliki kesempatan untuk berinteraksi atau kontak secara 

langsung dengan pasien 

b. TIDAK, saya tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi atau 

kontak secara langsung dengan pasien 

[   ] 

IR10 

 

B. Petunjuk Pengisian  

1. Survei ini bertujuan untuk meminta Anda memberikan pendapat mengenai isu-isu 

keselamatan pasien, medical error, dan pelaporan kejadian di rumah sakit Anda. Survei 

ini memakan waktu kira-kira 10 menit sampai 15 menit untuk mengisi keseluruhan 

pertanyaan. 

2. Kuesioner ini bukan tes dengan jawaban benar atau salah, yang terpenting adalah 

menjawab pertanyaan dengan jujur sesuai pendapat dan keadaan yang sebenarnya. 

3. Kami menjamin kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i karena kuesioner ini semata-

mata bertujuan untuk penelitian dan bukan untuk mengevaluasi kinerja Anda. 

4. Kuesioner ini dapat digunakan secara optimal bila semua pertanyaan dijawab, oleh karena 

itu mohon teliti kembali apakah semua pertanyaan semua telah terjawab sebelum 

dikembalikan kepada peneliti. 

DEFINISI ISTILAH 

Patient Safety” atau Keselamatan Pasien didefinisikan sebagai suatu hal yang berbentuk pengelakan 

atau pencegahan terhadapr tindakan mencederai pasien atau Kejadian Yang Tidak Diharapkan yang 

dihasilkan oleh proses perawatan. 

“Kejadian Yang Tidak Diharapkan (KTD)” / ”Adverse Event” didefinisikan sebagai suatu kejadian 

yang tidak diharapkan yang mengakibatkan cedera pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau 



tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil, dan bukan karena penyakit dasar atau kondisi 

pasien. 

“Kejadian Nyaris Cedera (KNC)” didefinisikan sebagai suatu kesalahan akibat melaksanakan suatu 

tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil yang dapat mencederai pasien, 

tetapi cedera serius  tidak terjadi karena keberuntungan pencegahan atau peringanan. 

C. PERTANYAAN 

BAGIAN A: UNIT RAWAT INAP 

Silahkan nyatakan kesetujuan atau tidak kesetujuan Anda terhadap pernyataan-pernyataan di bawah 

ini dengan memberi tanda ceklis (V) pada pendapat yang sesuai dengan keadaan Anda.  

Kode Pernyataan 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 
*Diisi 

Peneliti 

A1 
Kami sesama staf di unit ini saling 

mendukung satu sama lain 

    [   ] 

A1 

A2 

Kami memiliki jumlah staf yang cukup 

untuk menangani beban kerja yang berat di 

unit ini 

    
[   ] 

A2 

A3 

Jika banyak pekerjaan yang harus 

diselesaikan dengan cepat, kami saling 

bekerja sama sebagai tim 

    
[   ] 

A3 

A4 
Saya merasa setiap orang di unit ini saling 

mengahargai satu sama lain. 

    [   ] 

A4 

A5 
Perawat di unit ini bekerja sampai lembur 

untuk melayani pasien. 

    [   ] 

A5 

A6 

Dalam unit ini kami secara aktif melakukan 

kegiatan untuk keselamatan pasien 

(sosialisai, bertukar informasi, diskusi 

mengenai keselamatan pasien) 

    

[   ] 

A6 

A7 
Unit ini sering menggunakan tenaga 

honorer/cadangan untuk melayani pasien 

    [   ] 

A7 

A8 

Bila melakukan kesalahan dalam melayani 

pasien kami merasa kesalahan tersebut akan 

memojokkan/mengancam kami. 

    
[   ] 

A8 

A9 

Kesalahan yang terjadi di unit ini dijadikan 

pemicu untuk perubahan ke arah yang lebih 

baik. 

    
[   ] 

A9 

A10 

Jika ada Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) 

pada pasien terjadi di unit ini adalah suatu 

hal yang kebetulan 

    
[   ] 

A10 

A11 
Bila suatu area di unit ini sibuk, maka 

perawat di area lain akan membantu 

    [   ] 

A11 

A12 

Bila suatu kejadian dilaporkan (baik KNC 

atau KTD) maka yang menjadi fokus 

pembicaraan adalah orang yang berbuat 

salah, bukan masalahnya 

    

[   ] 

A12 

A13 

Setelah kami melakukan pelayanan kepada 

pasien demi keselamatan pasien, maka kami 

senantiasa mengevaluasi keefektifannya 

 

    

[   ] 

A13 



Kode Pernyataan 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 
*Diisi 

Peneliti 

A14 

Kami merasa pada unit kami bekerja dalam 

„model krisis‟ dimana kami harus 

melakukan banyak pekerjaan dengan 

terburu-buru dalam melayani pasien. 

    

[   ] 

A14 

A15 

Staf di unit kami tidak pernah 

mengorbankan keselamatan pasien dengan 

alasan banyak pekerjaan 

    
[   ] 

A15 

A16 

Kami merasa khawatir kesalahan yang kami 

buat akan dicatat di dokumen pribadi kami 

oleh pimpinan  

    
[   ] 

A16 

A17 
Kami memiliki masalah mengenai 

keselamatan pasien di unit ini  

    [   ] 

A17 

A18 

Prosedur dan sistem kami sudah baik dalam 

mencegah terjadinya kesalahan/error (KTD 

atau KNC) 

    
[   ] 

A18 

 

BAGIAN B : MANAGER ANDA 

Silahkan nyatakan kesetujuan atau tidak kesetujuan Anda terhadap pernyataan-pernyataan di bawah 

ini dengan memberi tanda ceklis (V) pada pendapat yang sesuai dengan keadaan Anda mengenai 

supervisor/manager Anda atau kepada siapapun Anda memberikan laporan langsung. 

 

Kode Pernyataan 
Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 
*Diisi 

Peneliti 

B1 

Manajer saya memberikan pujian jika 

melihat pekerjaan diselesaikan sesuai 

prosedur untuk keselamatan pasien 

    
[   ] 

B1 

B2 

Saya merasa Manajer saya sudah 

mendengar dan mempertimbangkan saran 

dari staf untuk meningkatkan keselamatan 

pasien dengan serius. 

    

[   ] 

B2 

B3 

Bila beban kerja tinggi, maka atasan kami 

meminta kami bekerja dengan lebih cepat 

walaupun harus mengambil jalan pintas  

    
[   ] 

B3 

B4 

Manager saya gagal mengantisipasi masalah 

keselamatan pasien (KTD maupun KNC) 

yang telah terjadi berulang-ulang.  

    
[   ] 

B4 

 

BAGIAN C : KOMUNIKASI 

Seberapa sering kejadian di bawah ini terjadi di area kerja/unit kerja Anda? 

Kode Pernyataan 
Tidak 

Pernah 
Jarang Sering Selalu 

*Diisi 

Peneliti 

C1 

Manajer saya memberikan umpan balik 

ke arah perbaikan berdasarkan laporan 

kejadian (KTD maupun KNC) 

    
[   ] 

C1 

C2 

Kami bebas mengungkapkan pendapatnya 

jika melihat sesuatu yang bisa berdampak 

negatif terhadap pelayanan pasien  

    
[   ] 

C2 



Kode Pernyataan 
Tidak 

Pernah 
Jarang Sering Selalu 

*Diisi 

Peneliti 

C3 

Kami diberi tahu mengenai kesalahan-

kesalahan KTD (Kejadian Tidak 

Diharapkan) maupun KNC (Kejadian 

Nyaris Cedera) yang terjadi di unit kami. 

    

[   ] 

C3 

C4 

Kami merasa bebas untuk bertanya 

kepada sesama perawat lain/dokter 

tentang keputusan maupun tindakan yang 

diambil di unit ini 

    

[   ] 

C4 

C5 

Di unit ini kami mendiskusikan dengan 

sesama perawat/dokter bagaimana cara 

untuk mencegah error/KTD dan KNC 

supaya tidak terjadi kembali 

    

[   ] 

C5 

C6 

Kami merasa takut untuk bertanya ketika 

mengetahui ada yang tidak beres dalam 

pelayanan pasien 

    
[   ] 

C6 

 

BAGIAN D : FREKUENSI PELAPORAN KEJADIAN 

Di area kerja/unit Anda ketika kesalahan-kesalahan dibawah ini terjadi seberapa sering kah kejadian 

itu dilaporkan? 

Kode Pernyataan 
Tidak 

Pernah 
Jarang Sering Selalu  

*Diisi 

Peneliti 

D1 

Ketika kesalahan terjadi, tetapi hal 

tersebut segera diketahui dan dikoreksi 

sebelum mempengaruhi atau berdampak 

pada pasien, seberapa hal tersebut sering 

dilaporkan? 

    

[   ] 

D1 

D2 

Ketika kesalahan terjadi, namun tidak 

berpotensi untuk membahayakan pasien, 

seberapa sering hal tersebut dilaporkan? 

    
[   ] 

D2 

D3 

Ketika kesalahan terjadi, yang berpotensi 

membahayakan pasien, walaupun hal yang 

buruk tidak terjadi pada pasien, seberapa 

sering hal ini dilaporkan? 

    

[   ] 

D3 

 

BAGIAN E : RUMAH SAKIT ANDA 

Silahkan nyatakan kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda untuk pernyataan-pernyataan di bawah ini 

sesuai dengan kondisi yang ada. 

Kode Pernyataan 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 
*Diisi 

Peneliti 

E1 

Manajemen rumah sakit menyediakan 

iklim kerja yang mendukung bagi 

keselamatan pasien 

    
[   ] 

F1 

E2 
Unit satu dengan unit lain di rumah sakit 

ini tidak berkoordinasi dengan baik 

    [   ] 

F2 

E3 
Masalah sering terjadi saat pemindahan 

pasien dari satu unit ke unit lainnya 

    [   ] 

F3 



E4 

Kami merasa ada kerja sama yang baik 

antar unit di rumah sakit saat 

menyelesaikan pekerjaan bersama 

    
[   ] 

F4 

E5 
Saat pergantian shift, informasi penting 

mengenai pasien sering hilang 

    [   ] 

F5 

E6 

Saya sering kali merasa tidak nyaman 

bila harus bekerja sama dengan staf unit 

lain di rumah sakit ini 

    
[   ] 

F6 

E7 
Masalah sering terjadi saat pertukaran 

informasi antar unit-unit di rumah sakit 

    [   ] 

F7 

E8 

Kebijakan manajemen rumah sakit 

menunjukkan bahwa keselamatan pasien 

merupakan prioritas 

    
[   ] 

F8 

E9 

Manajemen rumah sakit harus peduli 

terhadap keselamatan pasien jika terjadi 

KTD maupun KNC 

    
[   ] 

F9 

E10 

Unit-unit di rumah sakit bekerja sama 

dengan baik untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi pasien 

    
[   ] 

F10 

E11 

Pergantian shift di rumah sakit 

menyebabkan masalah bagi pasien di 

rumah sakit ini. 

    
[   ] 

F11 

 

Terima Kasih Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini.  

Mohon untuk diperiksa kembali jawaban Anda dan pastikan sudah lengkap terisi semua. 



Lampiran SPSS 

 

 Karakteristik Individu Responden 

Jenis_kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 5 13.9 13.9 13.9 

Perepmpuan 31 86.1 86.1 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

Status_nikah 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menikah 29 80.6 80.6 80.6 

Lajang 6 16.7 16.7 97.2 

Janda/Duda 1 2.8 2.8 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

Pendidikan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Diploma 24 66.7 66.7 66.7 

BSN 4 11.1 11.1 77.8 

S1 4 11.1 11.1 88.9 

Ners 4 11.1 11.1 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

Interaksi_langsung 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 36 100.0 100.0 100.0 

 

Lama Kerja di RS 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Lamakerja_RS 36 1 26 10.31 6.744 

Valid N (listwise) 36     

 

 

 

 

 

Lama Kerja di Unit 



 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Lamakerja_Unit 36 1 5 2.86 1.268 

Valid N (listwise) 36     

 

Usia 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Usia 36 1 46 30.86 9.184 

Valid N (listwise) 36     

 

12 Dimensi Budaya Keselamatan Pasien 

1. Dimensi Harapan dan tindakan manajer dalam mempromosikan patient safety 

B1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 9 25.0 25.0 25.0 

2 27 75.0 75.0 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

B2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 11.1 11.1 11.1 

2 32 88.9 88.9 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

 

B3_ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 9 25.0 25.0 25.0 

2 27 75.0 75.0 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

 

B4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 13.9 13.9 13.9 

2 31 86.1 86.1 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

2. Dimensi Organizational learning-Perbaikan berkelanjutan 



A6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 8.3 8.3 8.3 

2 33 91.7 91.7 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

A9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 2.8 2.8 2.8 

2 35 97.2 97.2 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

A13 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 5.6 5.6 5.6 

2 34 94.4 94.4 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

3. Dimensi Kerja sama dalam unit 

A1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 2.8 2.8 2.8 

2 35 97.2 97.2 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

A2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 2.8 2.8 2.8 

2 35 97.2 97.2 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

A4 



  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 5.6 5.6 5.6 

2 34 94.4 94.4 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

 

A11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 41.7 41.7 41.7 

2 21 58.3 58.3 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

4. Dimensi Komunikasi terbuka 

C2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 8.3 8.3 8.3 

2 33 91.7 91.7 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

C4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 13.9 13.9 13.9 

2 31 86.1 86.1 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

C6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 19.4 19.4 19.4 

2 29 80.6 80.6 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 



5. Dimensi Umpan balik dan komunikasi terhadap kesalahan 

C1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 11 30.6 30.6 30.6 

2 25 69.4 69.4 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

C3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 11 30.6 30.6 30.6 

2 25 69.4 69.4 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

C5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 12 33.3 33.3 33.3 

2 24 66.7 66.7 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

6.Dimensi Respon non punitive terhadap kesalahan 

A8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 14 38.9 38.9 38.9 

2 22 61.1 61.1 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

A12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 9 25.0 25.0 25.0 

2 27 75.0 75.0 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 



 

 

 

 

 

A16 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 18 50.0 50.0 50.0 

2 18 50.0 50.0 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

7. Dimensi Stafffing 

A2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 19 52.8 52.8 52.8 

2 17 47.2 47.2 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

A5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 16 44.4 44.4 44.4 

2 20 55.6 55.6 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

A7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 11 30.6 30.6 30.6 

2 25 69.4 69.4 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

A14 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 41.7 41.7 41.7 

2 21 58.3 58.3 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

 



8. Dimensi Dukungan manajemen terhadap patient safety 

E9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 36 100.0 100.0 100.0 

 

E8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 11.1 11.1 11.1 

2 32 88.9 88.9 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

E1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 8.3 8.3 8.3 

2 33 91.7 91.7 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

9. Dimensi Kerja sama antar unit 

E2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 14 38.9 38.9 38.9 

2 22 61.1 61.1 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

E4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 16.7 16.7 16.7 

2 30 83.3 83.3 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

E6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 16.7 16.7 16.7 

2 30 83.3 83.3 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 



E10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 2.8 2.8 2.8 

2 35 97.2 97.2 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

10. Dimensi Handsoff dan transisi 

E3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 13 36.1 36.1 36.1 

2 23 63.9 63.9 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

E5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 16.7 16.7 16.7 

2 30 83.3 83.3 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

E7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 11 30.6 30.6 30.6 

2 25 69.4 69.4 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

E11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 16.7 16.7 16.7 

2 30 83.3 83.3 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

 

 

 

 



11. Dimensi Persepsi perawat terhadap patient safety 

A10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 14 38.9 38.9 38.9 

2 22 61.1 61.1 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

A15 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 12 33.3 33.3 33.3 

2 24 66.7 66.7 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

A17 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 14 38.9 38.9 38.9 

2 22 61.1 61.1 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

A18 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 13.9 13.9 13.9 

2 31 86.1 86.1 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Dimensi Frekuensi pelaporan kejadian 

 

Ketika kesalahan terjadi, tetapi hal tersebut segera diketahui dan dikoreksi 

sebelum mempengaruhi atau berdampak pada pasien, seberapa hal 

tersebut sering dilaporkan? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAKPERNAH 1 2.8 2.8 2.8 

JARANG 11 30.6 30.6 33.3 

SERING 13 36.1 36.1 69.4 

SELALU 11 30.6 30.6 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

Ketika kesalahan terjadi, namun tidak berpotensi untuk membahayakan 

pasien, seberapa sering hal tersebut dilaporkan? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid JARANG 16 44.4 44.4 44.4 

SERING 14 38.9 38.9 83.3 

SELALU 6 16.7 16.7 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

Ketika kesalahan terjadi, yang berpotensi membahayakan pasien, 

walaupun hal yang buruk tidak terjadi pada pasien, seberapa sering hal ini 

dilaporkan? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid JARANG 17 47.2 47.2 47.2 

SERING 13 36.1 36.1 83.3 

SELALU 6 16.7 16.7 100.0 

Total 36 100.0 100.0  
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