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ABSTRAK 

Keselamtan pasien adalah produk dari individu dan kelompok dalam 

sebuah organisasi (pelayanan kesehatan) yang menentukan komitmen, gaya dan 

kemahiran dalam manajemen keselamatan pasien. Tujuan dari literature review 

ini adalah untuk mengetahui gambaran budaya keselamatan pasien pada tenaga 

perawat Metode yang digunakan dalam literature review ini menggunakan strategi 

secara komprehensif, seperti pencarian artikel dalam database jurnal penelitian, 

pencarian dilakukan melalui internet, tinjauan ulang artikel. Pencarian database 

yang digunakan meliputi ReseachGate, Sciene direct, Journal.unusa.ac.id dan 

google scholar. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel yaitu budaya 

keselamatan pasien, tenaga perawat, patient safety artikel yang didapatkan 

disaring berdasarkan full text dan publication date 2016 – 2019, diperoleh 5 

artikel untuk dianalisis. Hasil literature review ini didapatkan bahwa Budaya 

keselamatan pasien paling tinggi yaitu pada respon positif atau baik, budaya 

keselamatan pada tenaga perawat dapat meningkatkan kualita  rasa aman kepada 

pasien serta mengurangi angka insiden keselamatan pasien. Diskusi yang dapat 

diberikan kepada rumah sakit maupun tenaga keperawatan agar mampu 

meningkatkan kualias keselamatan pasien. Terlaksananya budaya keselematan 

tidak hanya akan menjamin keimanan pasien namun meningkatkan kepuasan 

pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.  

 

Kata kunci : Budaya Keselamatan Pasien, tenaga perawat, patient safety  

mailto:mertawijaya84@gmail.com
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ABSTRACT 

Patient safety is a product of individuals and groups in an 

organization (healthcare) that determines commitment, style and proficiency in 

the management of patient security. The purpose of this literature review is to find 

out the cultural overview of patient safety in nursing personnel the methods used 

in this literature review was used strategies comprehensively, such as article 

Search in database research journals, searches conducted through the Internet, 

review articles. Search databases used include ReseachGate, Sciene 

Direct, Journal.unusa.ac.id and Google Scholar. The keywords used in the article 

search are the patient safety culture, nurse personnel, patient safety articles 

obtained filtered based on full text and publication date 2016 – 2019, obtained 5 

articles to be analyzed. The results of this literature review gained that the highest 

patient safety culture is on a positive or good response, the safety culture of nurse 

personnel can increase the safety sense of the patient and reduce the incidence 

rate of patient safety. Discussion that can be given to hospitals and nursing people 

to improve patient safety. The implementation of the culture of salvation will not 

only guarantee the patient's faith but increase patient satisfaction in the service 

provided by the hospital 

 

Keywords: patient safety culture, nursing personnel, patient safety 

 

PENDAHULUAN 

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Kewajiban rumah sakit tentang 

keselamatan pasien adalah memberikan pelayan di rumah sakit tidak terlepas dari 

peranan sumber daya manusia seperti dokter, perawat, farmasi, bidan dan tenaga 

penunjang sehingga semua harus memperhatikan standar keselamatan pasien  

Keselamatan pasien merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan 

oleh rumah sakit.tujuan dari pelaksanan keselamatan pasien di rumah sakit adalah 

untuk melindungi pasien dari kejadian yang tidak di harapkan. Resiko kejadian ini 

berasal dari proses pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit (Permenkes, 

2017). Program kesehatan pasien adalah suatu usaha untuk menurunkan angka 

kejadian tidak diharapkan (KTD) yang sering terjadi pada pasien selama dirawat 

di rumah sakit sehingga sangat merugikan baik pasien itu sendiri maupun pihak 

rumah sakit (Cecep, 2013). 

Penelitian Ghobashi et  al. (2014)  di Kuwait  menunjukkan  bahwa  survei  

budaya safety dari 276 responden yang mengakibatkan terjadinya kesalahan 

dikarenakan   pelaporan   sebanyak   24%   dan kurangnya   komunikasi   terbuka   

didapatkan sebanyak 41%. Penelitian yang dilakukan pada  179  rumah  sakit  di  

Amerika Serikat menyatakan bahwa rumah sakit dengan skor budaya    

keselamatan pasien lebih positif memiliki tingkat yang lebih rendah dalam 

komplikasi (Mardon et al, 2010). Survey lain yang juga dilakukan di Amerika   

Serikat terkait  pelaksanaan  budaya safety  di  rumah sakit oleh Agency Research 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=en&a=Journal.unusa.ac.id
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Care and Quality(AHRQ) mengidentifikasi adanya  angka  yang rendah    pada    

komunikasi terbuka (62%), frekuensi pelaporan kejadian (60%), kerjasama    

lintas unit (57%), ketenagaan (55%), operan (44%), dan respon tidak menghukum 

terhadap kesalahan 44% (Nazdam, 2009 dalam Setiowati, 2010).   

Tenaga keperawatan merupakan ujung tembak upaya meningkatkan 

pelayanan keperawatan di rumah sakit. Tenaga keperawatan berperan langsung 

kepada pasien selama 24 jam dan tenaga keperawatan wajib melaksanankan 

budaya keselamatan pasien. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir 

terjadinya KTD yang berkaitan dengan aspek keselamatan pasien yaitu 

menciptakan budaya keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien merupakan 

pondasi utama dalam menuju keselamatan pasien.  

Penelitian Azalea (2014) menunjukan bahwa menunjukkan budaya 

keselamatan pasien di RSUD AM Parikesit memiliki persentase 68%. Dimensi 

dengan persentasi respon positif tertinggi adalah kerjasama dalam unit (93%) dan 

dimensi dengan persentasi respon positif terendah adalah respon tidak 

menyalahkan terhadap error (41%). Budaya keselamatan pasien di RSUD AM 

Parikesit tergolong tinggi. Penelitian Lestari (2015) menunjukan penerapan 

patient safety oleh sebanyak 16 orang (38,1%)dalam katagori sedang dan 

sebanyak 10 orang (23,8%) dalam katagori kurang. Penelitian Ultaria (2017) 

menunjukan budaya keselamatan pasien di RS Roemani Semarang di katagori 

sedang dengan persentasi (71%) dimana dimensi frekuensi pelaporan di 

katagorikan paling rendah dengan persentase (48,2%).  

Annisa Faradina Astini (2016) respon positif dengan presentase sebesar 

54.98%, respon positif tertinggi adalah Instalasi Farmasi sebesar 64.97% 

sedangkan yang terendah berada pada LINEN II atau bagian menjahit sebesar 

46.43%. Adapun dimensi tertinggi pada dimensi kerjasama dalam unit 96.21% 

dan dimensi terendah adalah kerjasama antar unit 16.86%. Kesimpulan penelitian 

adalah budaya keselamatan pasien di RS Stella Maris Makassar adalah respon 

positif dan tergolong dalam tingkat maturitas kalkulatif.  

Budaya keselamatan pasien dalam garis besar dipengaruhi oleh 4 dimensi 

yaitu, budaya keterbukaan (open culture) sebagai media dalam pembelajaran dan 

bukan untuk mencari kesalahan dari individu untuk mendapatkan hukuman. 

Budaya keadialan (just culture), perawat dan pasien diperlukan secara adil ketika 

terjadi insiden.. Budaya pelapor (reporting cuture) merupakan unsur prnting dari 

keselamatan pasien. Budaya pembelajaran (learning culture) baik perawat 

maupun manajemen menggunakan insiden yang terjadi sebagai proses belajar. 

(Nurmalia, 2012). 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam literature review ini menggunakan strategi 

secara komprehensif, seperti pencarian artikel dalam database jurnal penelitian, 

pencarian dilakukan melalui internet, tinjauan ulang artikel. Pencarian database 

yang digunakan meliputi ReseachGate, Sciene direct, Nursing jurnal.respati.ac.id, 

E-journal.unair.ac.id, Journal.unusa.ac.id dan google scholar. Kata kunci yang 

digunakan dalam pencarian artikel yaitu budaya keselamatan pasien, tenaga 

perawat, patient safety artikel yang didapatkan disaring berdasarkan full text dan 
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publication date 2015 - 2019 ditemukan 10 artikel yang diperoleh dan 5 artikel 

dianalisis melalui analisis tujuan, kesesuaian topik, metode penelitian yang 

digunakan, karakteristik responden, dan hasil dari setiap artikel. Kriteria inklusi 

yaitu semua penelitian yang direview berupa penelitian yang berkaitan dengan 

budaya keselamatan pasien. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

Dari hasil analisis beberapa jurnal yang terkait dengan budaya 

keselamatan pasien pada perawat dan hasil dari literatur review menunjukan 

bahwa budaya keselamatan pasien masih kurang maksimal. hasil dari pencarian 

dengan kata kunci : budaya keselamatan pasien, tenaga perawat, patient safety 

diperoleh yaitu: gambaran budaya keselamatan pasien di RS X, gambaran budaya 

keselamatan pasien berdasarkan metode AHRQ pada pegawai RS X, 

implementasi budaya keselamatan pasien oleh perawat di Rumah Sakit Ibnu Sinah 

Makasar, a survey of hospital healthcare professionals’ perceptions toward patient 

safety culture in saudi Arabia, patient safety culture and associated factors: a 

quantitative and qualitative study of healthcare workers’ view in jimma zone 

hospitals, Southwest Ethiopia.  
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Tabel 1 : 

Hasil Review Artikel Gambaran Budaya Keselamatan Pasien Pada Tenaga Perawat Di Ruang Rawat Inap 

No 
Penulis dan 

tahun 
Judul Tujuan Karakteristik sample 

Metodelogi 

penelitian 
Hasil 

1 Dora Ultari, 

T, 2017 

Gambaran budaya 

keselamatan pasien di 

RS X  

Untuk mengetahui  

gambaran budaya 

keselamatan pasien 

di RS X  

2. Seluruh perawat 

yang bekerja di RS 

X  

3. Menggunakan 

tehnik pengambilan 

sampel 

proportionate 

stratifield random 

sampling  

4. Jumlah responden 

72 perawat dari 

keseluruhan 

populasi   

Disain penelitian 

kuantitatif 

dengan 

rancangan 

penelitian 

deskriptif 

korelasi dan 

pendekatan  cross   

sectional  

Budaya keselamatan di RS X tergolong 

kategori sedang dengan persentase (71%), 

dengan rincian tiap dimensi yaitu:  

1. Dimensi frekuensi pelaporan 

dikategorikan rendah dengan persentase 

46,2%.  

2. Dimensi dikategorikan kuat yaitu harapan 

dan tindakan supervisi dalam 

mempromosikan pasien safety 84,7%  

3. Komunikasi terbuka 88,9%  

4. Umpan balik dan komunikasi tentang 

kesalahan 88,9%  

5. Kerja sama antar unit 80,2%  

6. Handsoff  dan transisi 86,1%  

7. Dimensi yang tergolong sedang yaitu 

perbaikan berkelanjutan 72,6%  

8. Kerja sama dalam unit 71,2%  

9. Respons nun punitive 51,8%  

10. Staffing 62,3%  

11. Dukungan manajemen 67,6%  

12. Persepsi keseluruhan tentang patient 

safety 74,7 %  
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2 Thini Nurul, 

2019 

Budaya keselamatan 

pasien berdasarkan 

indikator Agency for 

Healtcare Research 

And Quality di 

RSUD X  

Untuk menilai 

budaya adil dan 

terbuka dalam survei 

budaya keselamatan 

pasien dengan 

menilai budaya 

pelaporan dan 

pembelajaran di 

RSUD X  

1. Responden dengan 

rentang usia 23-65 

tahun  

2. Jumlah responden 

406 yan terdiri dari 

seluruh instansi 

tenaga kesehatan di 

RSUD X   

Studi 

observasional 

deskriptif  

Hasil penelitian menyampaikan bahwa:  

1. 71,2 % responden terlibat dalam 

pelaksanaan program keselamatan kerja 

sedang 28,8 % responden tindak 

melaksanakan program tersebut  

2. Sebagian besar responden (87,7 %) 

mengikuti pelatihan atau sosialisasi 

program keselamatan pasien di Rumah 

Sakit  

3. Sebagian besar responden 87,4% 

mengikuti pelatihan dalam rentang 1-5 kali  

4. 53,3% responden memiliki kerja sama 

yang sangat baik di dalam unit  

5. 58,4% atas mendukung pelaksanaan 

keselamatan pasien di RS  

6. 62,8% responden memiliki persepsi yang 

baik terkait keselamatan pasien  

7. 68,5% responden memiliki keterbukaan 

komunikasi yang baik namun 20,4 

memiliki keterbukaan komunikasi yang 

buruk  

8. 26,1% responden memiliki frekuensi 

pelaporan insiden yang jarang  

9. 38,4% memiliki susunan kepegawaian 

yang kurang  

Terkait hal tersebut yang memerlukan 

perbaikan antara lain keterbuaan komunikasi, 

frekuensi pelaporan insiden dan susunan 

kepegawaian . keterbukaan komunikasi yang 

buruk dan pelaporan insiden yang jarang dapat 

jika tidak segera diatasi dapay meningkatkan 

probabilitas insiden keselematan pasien yang 

berulang.  
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3 Nur 

Syarianingsih 

Swam, 2017  

Implementasi Budaya 

Keselamatan Pasien 

Oleh Perawat Di 

Rumah Sakit Ibnu 

Sinah Makasar  

untuk mengetahui 

gambaran 

impelementasi 

budaya keselamatan 

pasien oleh perawat. 

1. perawat yang 

bekerja di RS Ibnu 

Sina Makasar yang 

berjumlah 141 

perawat 

Cross sectional Dari hasil penelitian diketahui dari ke 12 

dimensi penyusun budaya keselamatan pasien,   

sebesar 87,94%. Dimensi yang memiliki 

persentase respon positif tertinggi adalah 

ekspektasi supervisor/manajer dan tindakan 

promosi keselamatan pasien. Dimensi yang 

memiliki presentasi respons positif terendah 

adalah respons tidak menghukum, dan dimensi 

budaya keselamatan pasien.  

4  Alshammari 

et al., 2019 

 

A survey of hospital 

healthcare 

professionals’ 

perceptions toward 

patient safety culture 

in Saudi Arabia 

Penelitian ini 

menyelidiki persepsi 

profesional 

kesehatan terhadap 

budaya keselamatan 

pasien di rumah 

sakit di seluruh 

Wilayah Hail, 

Kerajaan Arab Saudi 

 

melibatkan 255 staf 

rumah sakit yang 

terdiri dari perawat, 

dokter, dan 

administrator / 

manajer dan 

mencakup semua 

rumah sakit di 

Wilayah Hail, 

Kerajaan Arab Saudi, 

 menggunakan 

pendekatan cross-

sectional 

deskriptif 

Hasil: Di antara aspek keselamatan 

pasien, tingkat keselamatan pasien menerima 

nilai rata-rata tertinggi (3,56 ± 

0,72),sedangkan handoff dan transisi 

menerima paling sedikit konsensus (3,00 ± 

0,34). Menariknya, pengalaman kerja di rumah 

sakit secara signifikan berkorelasi dengan area 

kerja (p = 0,026), komunikasi (p = ,037), dan 

jumlahkejadian yang dilaporkan (p = 0,019) 

dalam dimensi keselamatan pasien. Apalagi 

jumlah tahun di bidang / unitberhubungan 

signifikan dengan area kerja (p = 0,047) dan 

supervisor / manajer (p = 0,009). Hanya 

jumlah acara yang dilaporkan menunjukkan 

hubungan yang signifikan dengan spesialisasi 

atau profesi (p = 0,007). 
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5 Sintayehu 

Daba Wami, 

2016 

Patient safety culture 

and associated 

factors: A 

quantitative and 

qualitative study of 

healthcare workers’ 

view in Jimma zone 

Hospitals, Southwest 

Ethiopia 

untuk menilai 

tingkat budaya 

keselamatan pasien 

dan faktor-faktor 

terkait di 

IndonesiaZona 

Jimma, Rumah 

Sakit, barat daya 

Ethiopia. 

 

1. pengambilan 

sampel bertingkat 

digunakan untuk 

memilih 637 peserta 

penelitian di antara 4 

rumah sakit 

2. Penelitian ini 

menargetkan staf 

klinis dan non-klinis 

rumah sakit, seperti 

dokter, perawat, bidan, 

psikiater, farmasi, staf 

laboratorium, staf 

radiologi, pengawas, 

dan manajer rumah 

sakit. 

cross sectional Tingkat keseluruhan budaya keselamatan 

pasien rendah yaitu pada Jam kerja 46,7%  
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2. Pembahasan  

Budaya keselamatan pasien adalah produk dari individu dan kelompok 

dalam sebuah organisasi (pelayanan kesehatan) yang menentukan komitmen, gaya 

dan kemahiran dalam manajemen keselamatan pasien. Organisasi (pelayanan 

kesehata) yang memiliki budaya keselamatan pasien yang cenderung positif dapat 

dilihat dari komunikasi saling percaya (mutual trust) antara kompenen, dengan 

persepsi yang sama tentang pentingnya keselamatan, dan dengan keyakinan akan 

besarnya manfaat tindakan pencegahan (Agency For Healthcare Research and 

Quality, 2016). 

Budaya keselamatan merupakan nilai dan kepercayaan yang dianut 

Bersama berkaitan dengan sruktur organisasi serta system pengawasan dan 

pengendalian untuk menghasilkan norma-norma perilaku (Wardhani,2013). 

Menurut sorra dan nieva (2008), budaya keselamatan merupakan keluaran dari 

nilai individu dan kelompok, perilaku, kompetensi dan pola serta kebiasaan yang 

mencerminkan komitmen dan gaya serta kecakapan dari manajemen organisasi 

dan keselamatan kesehatan 

Hasil penelitian (Dora.,et al, 2017) mengatakan bahwa budaya 

keselamatan pasien di RS X dalam kategori sedang dengan persentase 71%, 

frekuensi pelaporan dikategorikan rendah dengan persentase 48,2%, sedangkan 5 

dimensi yang dikatergorikan kuat yaitu: harapan dan tindakan supervisi dalam 

mempromosikan patient safety 84,7%, komunikasi terbuka 88,9%, umpan balik 

dan komunikasi tentang kesalahan 88,9%, kerja sama antar unit 80,2%, handsoff  

dan transisi 86,1%. Dimensi yang tergolong sedang yaitu perbaikan berkelanjutan 

72,6%, kerja sama antar unit 71,2%, respons non punitive 51,8%, staffing 62,3%, 

dukungan manajemen 67,6% dan persepsi keseluruhan tentang patient Safety 

74,7%. Penulis menyarankan agar pihak rumah sakit melakukan robot cause 

analysis, membudayakan briefing, membangun budaya nun punitive, melakukan 

pendeklarasian budaya keselamatan pasien sebagai prioritas utama untuk 

mengontrol dan mensosialisasikan keselamatan pasien.  

Supervisi pelayanan keperawatan dipandang sebagai bagian terpenting 

dari aktivitas keperawatan. Supervisi pelayanan keperawatan merupakan interaksi 

dan komunikasi professional antara supervisor keperawatan dan perawat 

pelaksana yakni dalam komunikasi tersebut perawat pelaksana menerima 

bimbingan, dukungan, bantuan, dan dipercaya, sehingga perawat pelaksana dapat 

memberikan asuhan yang aman kepada pasien, karena kegiatan supervisi 

semacam ini merupakan dorongan bimbingan dan kesempatan bagi pertumbuhan 

dan perkembangan keahlian serta kecakapan para perawat. Supervisi keperawatan 

dapat dilakukan oleh ketua tim, kepala ruangan, pengawas, kepala seksi, kepala 

bidang perawatan atau pun wakil direktur keperawatan.  

Hasil penelitian (Syam, 2017) mengatakan bahwa Dari hasil penelitian 

diketahui dari ke 12 dimensi penyusun budaya keselamatan pasien,   sebesar 

87,94%. Dimensi yang memiliki persentase respon positif tertinggi adalah 

ekspektasi supervisor/manajer dan tindakan promosi keselamatan pasien. Dimensi 

yang memiliki presentasi respons positif terendah adalah respons tidak 

menghukum, dan dimensi budaya keselamatan pasien. 
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Kegiatan supervisi pelayanan keperawatan juga dapat meningkatkan 

penerapan budaya keselamatan pasien yang dilakukan oleh supervisor 

keperawatan. Budaya keselamatan pasien atau patient safety culture merupakan 

pondasi utama dalam menuju keselamatan pasien. Penerapan ini sejalan dengan 

National Patient Safety Agency dalam tujuh langkah menuju keselamatan pasien 

juga menekankan bahwa langkah awal menuju keselamatan pasien adalah dengan 

menerapkan budaya keselamatan pasien. Survei budaya keselamatan pasien telah 

menjadi pendekatan untuk memonitor keselamatan pasien dan berbagai instrumen 

penggukuran budaya keselamatan pasien juga telah banyak dikembangkan salah 

satunya melalui peran supervise. Penerapan budaya negatif menuju penerapan 

budaya keselamatan mengindikasikan terjadi perubahan dalam sistem suatu 

organisasi maupun perilaku dari anggota organisasi. Perubahan menuju penerapan 

budaya keselamatan dalam organisasi tersebut dapat terjadi bila faktor 

kepemimpinan berperan didalamnya. Kepemimpinan yang efektif akan dapat 

mempengaruhi bawahannya dalam pencapaian suatu tujuan organisasi.  

Budaya keselamatan yang baik adalah dimana perawat aktif dan konstan 

menyadari potensial terjadinya kesalahan dan dapat mengidentifikasi serta 

meengenali kejadian yang telah terjadi, belajar dari kesalahan yang mengambil 

tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut (Nurmalia, 2012). Pelaporan 

merupan unsur penting dari keselamatn pasien. Informasi yang adekuat pada 

pelaporan akan dijadikan bahan oleh organisasi dalam pembelajaran. Organisasi 

belajar dari pengalaman sebelumnya dan mempunyai kemampuan untuk 

mengidentifikasi factor resiko terjadinya insiden sehingga dapat mengurangi atau 

mencegah insiden yang akan terjadi. Hambatan tau kendala dalam pelaporan telah 

diidentifikasi sehingga proses pelaporan insiden menjadi lebih mudah. Hambatan 

yang dapat terjadi pada pelaporan diantaranya, perasan takut akan disalahkan, 

perasaan kegagalan, takut akan hukuman, kebunguangan dalam bentuk pelaporan, 

kurang kepercayaan dari organisasi, kurang menyadari keuntungan dari pelaporan 

(Carthe & Clarke, 2010 Nurmalia, 2012).  

Hasil penelitan Thini, (2019) mengatakan bahwa 71,2 % responden 

terlibat dalam pelaksanaan program keselamatan kerja sedang 28,8 % responden 

tindak melaksanakan program tersebut, 68,5% responden memiliki keterbukaan 

komunikasi yang baik namun 20,4 memiliki keterbukaan komunikasi yang buruk, 

68,5% responden memiliki keterbukaan komunikasi yang baik namun 20,4 

memiliki keterbukaan komunikasi yang buruk, 26,1% responden memiliki 

frekuensi pelaporan insiden yang jarang, 38,4% memiliki susunan kepegawaian 

yang kurang, terkait hal tersebut yang memerlukan perbaikan antara lain 

keterbukaan komunikasi, frekuensi pelaporan insiden dan susunan kepegawaian . 

keterbukaan komunikasi yang buruk dan pelaporan insiden yang jarang dapat jika 

tidak segera diatasi dapat meningkatkan probabilitas insiden keselematan pasien 

yang berulang. 

Rachmawati (2014) mengemukakan bahwa factor-faktor yang, 

mempengaruhi budaya keselamatan pasien yang terdiri dari yaitu: Factor individu 

yang meliputi bebean kerja, tingkat stress, tingkat kelelahan, perasaan takut 

disalahkan, perasaan malu dan keterlibatan keluarga atau pasien. Factor unit kerja 

yang meliputi tim kerja, norma atau nilai-nilai keselamatan pasien di unit kerja 
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dan penangan konflik. Factor manajemen yang meliputi perepsi manajemen 

tentang keselamatan pasien dan keterlibatan manajemen dalam keselamatan 

pasien. Factor organisasi yang meliputi kepemimpinan tranformasional, SDM, 

kepemimpinan komite keselamatan pasien, kepemimpinan pengawas safety, 

kejelasan dan keteraturan penepatan kerja dan audit proses. Hasil penelitian Wami 

et al., (2016) mengataka bahwa di antara aspek keselamatan pasien, tingkat 

keselamatan pasien menerima nilai rata-rata tertinggi (3,56 ± 0,72),sedangkan 

handsoff dan transisi menerima paling sedikit konsensus (3,00 ± 0,34). 

Menariknya, pengalaman kerja di rumah sakit secara signifikan berkorelasi 

dengan area kerja (p = 0,026), komunikasi (p =,037), dan jumlah kejadian yang 

dilaporkan (p = 0,019) dalam dimensi keselamatan pasien. Apalagi jumlah tahun 

di bidang / unit berhubungan signifikan dengan area kerja (p = 0,047) dan 

supervisor / manajer (p = 0,009). Hanya jumlah acara yang dilaporkan 

menunjukkan hubungan yang signifikan dengan spesialisasi atau profesi (p = 

0,007) serta Tingkat keseluruhan budaya keselamatan pasien rendah yaitu pada 

Jam kerja 46,7%.  

Terkait hal diatas penulis berpendapat Budaya keselamatan dapat dilihat 

dari kehandalan rumah sakit yang memiliki karakteristik kompleks, proses 

pelayanan yang sangat beresiko namun dapat menekan angka insiden kesalahan. 

Rumah sakit yang dapat menyandang gelar handal/ mahir hanya jika dapat 

“bekerja sama” dengan kesalahan, peka terhadap staff yang dapat mempengaruhi 

proses pelayanan, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang bener-bener 

tahu proses untuk mengambil keputusan dan anti budaya menyelamatkan pada 

saat terjadi kesalahan pada proses yang kompleks. Kurang optimal dari pencapain 

indikator dimensi – dimensi yang diaplikasi diperlukan perhatian dari manajemen 

rumah sakit agar meningkatkan sosialisasi dan dimensi pembelanjaran yang 

berdampak ke peningkatkan persepsi yang baik terhadap budaya keselematan 

pasien di RS, sehingga mencegah terjadi insiden keselamatan pasien yang 

berulang.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil analisis artikel diatas penulis dapat menguraikan kesimpulannya 

yaitu budaya keselamatan dapat dilihat dari kehandalan rumah sakit yang 

memiliki karakteristik kompleks, proses pelayanan yang sangat beresiko namun 

dapat menekan angka insiden kesalahan. Kurang optimalnya dari pencapaian 

indikator dimensi – dimensi yang diaplikasi diperlukan perhatian dari manajemen 

rumah sakit agar meningkatkan sosialisasi dan dimensi pembelanjaran yang 

berdampak ke peningkatkan persepsi yang baik terhadap budaya keselematan 

pasien di RS, sehingga mencegah terjadi insiden keselamatan pasien yang 

berulang. Organisasi (pelayanan kesehatan) yang memiliki budaya keselamatan 

pasien yang cenderung positif dapat dilihat dari komunikasi saling percaya 

(mutual trust) antara kompenen, dengan persepsi yang sama tentang pentingnya 

keselamatan, dan dengan keyakinan akan besarnya manfaat tindakan pencegahan. 

Saran 
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1. Kepada Bidang Keperawatan Rumah Sakit selaku penyusun 

kebijakan/membuat program budaya keselamatan pasien agar merencanakan 

kegiatan tersebut pada seluruh tenaga keperawatan yang bertugas. 

2. Kepada Kepala Ruangan atau Tim Supervisi selaku pihak yang melaksanakan 

pengawasan dan pembinaan agar lebih menekankan terutama dalam budaya 

keselamatan pasien pada tenaga perawat di ruangan. 

3. Kepada tenaga keperawatan selaku pihak yang menjalankan SOP (Standar 

Operasional Prosedur) agar meningkatkan motivasibudaya keselamatan pasien 

dan memberikan asuhan keperawatan pada tenaga perawat sesuai standard 

yang ditetapkan. 

4. Kepada Institusi Pendidikan sebagai tempat mengemban pendidikan bagi 

calon tenaga keperawatan agar lebih menekankan materi mengenai asuhan 

keperawatan terutama dalam melakukan budaya keselamatan pasien yang 

tepat sehingga calon tenaga keperawatan nanti tidak hanya menguasai materi 

tentang pelayanan asuhan keperawatan tetapi juga mampu melakukan asuhan 

keperawatan dengan mengutamakan keselamatan pasien secara  maksimal. 
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