
1   PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pelaksanaan operasional pada organisasi publik memiliki karakter dan 

tujuan yang berbeda dengan organisasi bisnis. Pelayanan kepada masyarakat 

merupakan karakteristik dan tujuan utama berdirinya organisasi publik. Di sini 

letak keunikan dan keunggulan organisasi publik (Amriani 2014). Badan Layanan 

Umum (BLU) rumah sakit berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 

1981 tahun 2010 merupakan unit pelaksana teknis Kementrian Kesehatan yang 

diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, 

pendidikan, dan pengembangan serta usaha lain dalam bidang kesehatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan senantiasa berorientasi 

kepada kepentingan masyarakat.  

Sasaran keselamatan pasien merupakan persyaratan untuk diterapkan di 

semua rumah sakit yang diakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. 

Penyusunan sasaran ini mengacu kepada Nine Life-Saving Patient Safety Solutions 

dari WHO Patient Safety tahun 2007 yang digunakan juga oleh Komite 

Keselamatan Pasien Rumah Sakit PERSI (KKPRS PERSI) dan Joint Commission 

International (JCI) (Kemenkes RI 2011). 

Peningkatan keselamatan pasien melalui manajemen telah menjadi 

masalah utama sejak tahun 2000, dimana lembaga kedokteran melaporkan bahwa 

pencegahan dalam kesalahan manajemen bertanggung jawab untuk sebagian besar 

kesalahan medis (Kim dan Bennett 2012). Selain itu, di tingkat internasional 

semakin menjadi suatu hal yang menarik bagi pemerintah, profesional kesehatan 

dan lingkungan pendidikan. Selama dekade terakhir banyak penelitian telah 

dilakukan untuk menilai prevalensi, tingkat keparahan dan penyebab berbagai 

jenis efek samping, serta efektivitas upaya dan pendekatan untuk meningkatkan 

keselamatan,  mengurangi risiko dan efek samping. Intervensi manajemen resiko 

dan keselamatan (safety risk management) berhubungan dengan berbagai aspek 

organisasi terkait dengan keselamatan dan risiko, mulai dari koordinasi, alokasi 

sumber daya dan standarisasi di organisasi kesehatan, isu-isu manajemen sumber 

daya manusia, komunikasi, teknologi informasi, dan inisiatif perbaikan antar 

lembaga (Duckers et al. 2009). 
Menurut Schermerhorn et al. (2012), budaya organisasi adalah suatu sistem 

berbagi tindakan, nilai dan keyakinan yang ada di suatu organisasi dan 

memberikan panduan perilaku bagi anggota organisasi tersebut. Budaya 

organisasi yang efektif, penting untuk keberhasilan inisiatif baru dalam 

keselamatan pasien. Transformasi budaya organisasi meskipun sulit namun 

penting  untuk perbaikan dalam keselamatan pasien. Budaya seringkali dipandang 

sebagai  suatu yang samar-samar dan konsep yang tidak terukur meskipun dapat 

di definisikan dan diukur serta dibuktikan. Rendahnya perhatian terhadap budaya 

merupakan masalah,  padahal berperan dalam peningkatan keselamatan. Untuk 

peningkatan budaya, diperlukan pemahaman bagaimana budaya keselamatan 

pasien yang baik dan bagaimana mengukur dan memonitornya (Yu et al. 2016). 
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Budaya keselamatan pasien berdasarkan Agency for Healthcare Research 

and Quality (AHRQ) dalam Sorra (2007) diukur pada dua belas dimensi antara 

lain :  

1.   Keterbukaan komunikasi (Communication openness) 

2.   Respon dan komunikasi terhadap kesalahan (Feedback and communication about 

error) 

3.   Frekuensi pelaporan kejadian (Frequency of events reported) 

4.   Operan dan transisi (Handoffs and transitions) 

5.  Dukungan manajemen terhadap keselamatan pasien (Management support for 

patient safety) 

6.   Respon non hukuman atas kesalahan (Non punitive response to error) 

7.   Organisasi pembelajar/ perbaikan berkelanjutan (Organizational 

learning/continuous improvement) 

8.   Persepsi keseluruhan keselamatan pasien (Overall perceptions of patient safety) 

9.   Penempatan pegawai (Staffing) 

10. Harapan supervisor/manager dan tindakan promosi keselamatan 

(Supervisor/manager expectations and actions promoting safety) 

11. Kerjasama antar unit (Teamwork across units) 

12. Kerjasama di unit (Teamwork within units) 

Pengukuran budaya keselamatan pasien pada sebuah organisasi kesehatan, 

dapat memiliki beberapa sub budaya internal dan variasi geografis yaitu memiliki 

nilai tinggi pada salah satu aspek budaya keselamatan (misalnya pada pelaporan) 

namun juga dapat memiliki nilai rendah yang lain (misalnya pada serah terima 

pasien dari satu provider ke yang berikutnya) (WHO 2008).  Sebagai contoh di 

beberapa negara, penelitian survey budaya keselamatan pasien yang dilaksanakan 

di Turki (Top dan Tekingu¨ndu¨z 2014) menunjukkan respon positif tertinggi 

pada dimensi “dukungan manajemen RS” (80%) dan “harapan supervisor/manajer 

dan tindakan mempromosikan keselamatan kerja” (79%). Sedangkan empat 

dimensi budaya keselamatan pasien lainnya dengan respon positif < 50%.  

 Penelitian yang dilaksanakan di Cina menunjukkan respon positif yang lebih 

tinggi pada lima dimensi yaitu "kerjasama tim di unit kerja”, “organisasi 

pembelajar/perbaikan berkelanjutan”, “keterbukaan komunikasi”, “respon non 

hukuman atas kesalahan”, dan “kerjasama tim antar unit” (Yanli et al. 2013). 

Penelitian yang dilaksanakan di Saudi Arabia menunjukkan dimensi yang kuat 

terdapat pada “organisasi pembelajar/perbaikan berkelanjutan” dan “tim kerja satu 

unit”, sedangkan dimensi yang membutuhkan perbaikan yaitu “respon non 

hukuman atas kesalahan”, “penempatan staf”, “keterbukaan komunikasi” (El-

Jardali et al. 2014). 

 Pada beberapa kasus, budaya suatu organisasi dapat menunjukkan budaya 

yang  tidak kuat atau lemah. Namun terdapat kemungkinan adanya sub budaya 

yang menyatukan sebagian kecil pegawai di organisasi tersebut. Kelompok ini 

dapat terbentuk oleh karena adanya kepemimpinan yang kuat di salah satu area 

organisasi tersebut sehingga melahirkan norma dan nilai yang berbeda atau dapat 

bertindak mandiri dan menciptakan budaya mereka sendiri (Colquitt et al. 2013). 

Selain itu Jordan et al. (2015) menyatakan bahwa kualitas kepemimpinan 

berhubungan positif  dengan budaya keselamatan pasien. Penelitian yang 

dilakukan di Jepang menunjukkan terdapat budaya keselamatan pasien  yang 

bervariasi antara jenis unit  kerja berbeda di rumah sakit (Fujita et al. 2014). 
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Seiring dengan berkembangnya standar pelayanan dan perawatan menjadi 

semakin kompleks, pendidikan dan pelatihan dapat melengkapi staf dan pengguna 

pelayanan kesehatan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang 

dibutuhkan untuk melakukan perawatan lebih aman (Yu et al. 2016). Pedoman 

standar keselamatan pasien berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 

1691/MENKES/PER/VIII/2011, menyatakan perlunya pendidikan dan pelatihan 

yang berkelanjutan untuk memelihara kompetensi staf  serta proses pendidikan, 

pelatihan dan orientasi terkait keselamatan pasien secara jelas.  

 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyana (2013) 

bahwa kompetensi memiliki hubungan yang signifikan terhadap insiden 

keselamatan pasien, selain itu penelitian Kim dan Bennett (2012) menunjukkan 

bahwa budaya belajar yang tinggi berhubungan positif dengan keselamatan pasien 

dan tindakan  tim antar bidang ilmu s(interdisipliner).  

Selain itu, standar keselamatan pasien juga menyatakan bahwa perlunya  

merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien 

untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal.  

 

 

Perumusan Masalah 

Kebutuhan kesehatan pada dekade terakhir difokuskan pada praktek klinis 

dan pendidikan persiapan praktik. Profesi keperawatan terus memberikan 

kekuatan sebagai  praktisi untuk terus maju dan secara efektif memenuhi 

kebutuhan kesehatan bagi ribuan orang dan keluarga. Selain diperlukan klinisi 

yang ahli, namun kebutuhan terbesar adalah seorang pemimpin. Diperlukan juga 

pemimpin perawat yang dapat diperoleh dari pelaksana klinis untuk berkolaborasi 

dengan para pemimpin dalam disiplin ilmu lain, dengan pembuat kebijakan, dan 

dengan  anggota dari masyarakat untuk menciptakan solusi baru untuk masalah 

yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan kualitas hidup, 

mengubah sistem kesehatan, dan untuk menginspirasi generasi berikutnya sebagai 

pemimpin (Marshall  2011). 

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) 

sebagai pusat rujukan nasional penyakit jantung dan pembuluh darah, memiliki 

sebaran pasien lintas provinsi. Saat ini, sebaran pasien rawat jalan berdasarkan 

wilayah sebanyak 45% DKI Jakarta, 27% Bodetabek, 17% Pulau Jawa di luar 

Jabodetabek, dan 11% luar Pulau Jawa. Sedangkan sebaran pasien rawat inap 

adalah 25% luar Pulau Jawa, 12 %  Pulau Jawa dan luar Jabodetabek, 24% 

Bodetabek dan 39% DKI Jakarta. 

Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis (Renstra) tahun 2015 – 2019, salah 

satu identifikasi faktor resiko tinggi untuk pencapaian sasaran strategis bertujuan 

untuk mewujudkan kepuasan stakeholder kunci (pasien) berupa pelayanan yang 

efektif, tepat, aman, patient centered, one stop service. Namun dengan semakin 

meningkatnya kebutuhan pelayanan, dimana jumlah pasien yang meningkat 

berdampak pada waktu tunggu perawatan dan tindakan semakin lama. Untuk itu 

RSJPDHK menetapkan program mitigasi realisasi master plan pembangunan 

gedung dan fasilitas baru untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan 

diharapkan mampu memberikan pelayanan lebih optimal sehingga kebutuhan 

masyarakat terpenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan pelayanan yang optimal 
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tersebut,  terdapat peningkatan kebutuhan jumlah sumber daya manusia di Rumah 

Sakit dimana jumlah kebutuhan tenaga keperawatan merupakan yang tertinggi 

serta peningkatan budaya keselamatan pasien penting untuk mendukung 

peningkatan mutu pelayanan.  

 Merujuk latar belakang yang telah dikemukakan di atas bahwa budaya 

keselamatan pasien berkaitan dengan faktor kepemimpinan serta diperlukan 

pemahaman bagaimana budaya keselamatan pasien yang baik dan bagaimana 

mengukur dan memonitornya untuk peningkatan budaya, maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai faktor kepemimpinan, pendidikan berkelanjutan serta saluran 

komunikasi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap budaya keselamatan pasien 

pada perawat di RSJPDHK. Beberapa hal terkait penelitian yang menjadi 

pertanyaan antara lain : 

1. Bagaimana budaya keselamatan pasien pada perawat dan antar kelompok unit 

kerja pelayanan ? 

2. Bagaimana pengaruh faktor gaya kepemimpinan, pendidikan dan saluran 

komunikasi terhadap budaya keselamatan pasien pada perawat? 

3. Apakah budaya keselamatan pasien mempengaruhi dampak (persepsi 

keselamatan pasien, frekuensi pelaporan dan jumlah pelaporan) ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian ini antara lain : 

1. Menganalisis budaya keselamatan pasien pada perawat dan antar kelompok 

unit kerja perawatan  

2. Menganalisis pengaruh faktor gaya kepemimpinan, pendidikan dan saluran 

komunikasi terhadap budaya keselamatan pasien pada perawat  

3. Menganalisis pengaruh budaya keselamatan pasien terhadap dampak (persepsi 

keselamatan pasien, frekuensi pelaporan dan jumlah pelaporan) 

 

 

Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkait budaya 

keselamatan pasien  dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu,  bagi 

organisasi dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi terkait gambaran tipe kepemimpinan, pendidikan dan 

saluran komunikasi pada perawat di RSJPDHK dalam pembentukan budaya 

keselamatan pasien. 

2. Memberikan informasi terkait gambaran dimensi budaya keselamatan pasien 

yang mempengaruhi dampak budaya keselamatan pasien pada perawat di 

RSJPDHK 

3. Menjadi bahan rekomendasi dalam perumusan strategi peningkatan 

keselamatan pasien pada perawat di RSJPDHK 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




