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ABSTRAK 

 

Pendahuluan: Patient safety merupakan prioritas utama dalam pelayanan 

kesehatan dan merupakan langkah kritis pertama untuk memperbaiki kualitas 

pelayanan. Penerapan sasaran patient safety di rumah sakit masih mengalami 

banyak kendala. Perawat di rumah sakit dituntut untuk selalu menerapkan sasaran 

patient safety dan memiliki peran kunci dalam mengurangi angka Kejadian yang 

Tidak Diharapkan (KTD). Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model 

yang membentuk niat perawat dalam menerapkan patient safety. 

Metode: Desain penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan 

cross sectional, dilakukan di RSUD AW. Sjahranie mulai bulan Agustus sampai 

November 2016. Responden berjumlah 119 perawat pelaksana ditentukan secara 

proporsional kemudian diambil secara simple random sampling. Data 

dikumpulkan menggunakan kuesioner,observasi dan wawancara. Data dianalisis 

dengan regresi linier berganda. 

Hasil Penelitian: Variabel sikap (p=0,005) dan kontrol prilaku yang 

dipersepsikan (p=0,000) berpengaruh terhadap niat perawat dalam menerapkan 

patient safety dengan proporsi pengaruh sebesar 12,1 %. Subvariabel sikap yang 

paling berpengaruh adalah komponen kognitif, subvariabel norma subjektif adalah 

manajemen dan teman sejawat sedangkan subvariabel kontrol perilaku yang 

dipersepsikan adalah pendapatan rumah sakit dan kesejahteraan karyawan. Hasil 

analisis kualiatatif diperoleh bahwa penguatan budaya keselamatan pasien 

merupakan faktor paling penting untuk membentuk niat perawat menerapkan 

patient safety.  

Kesimpulan dan Saran: Niat perawat dalam menerapkan patient safety dapat 

dibentuk oleh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan 

penguatan budaya keselamatan pasien. Manajemen Rumah Sakit secara kontinu 

mendorong peningkatan partisipasi perawat dalam penguatan budaya keselamatan 

pasien. 

 

Kata kunci : Patient safety, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang 

dipersepsikan 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: Patient safety is a main priority in health care services and is the 

first critical step to improve service quality. Implementation of patient safety in 

the hospital have many obstacles. Nurses in Hospital are required to always apply 

patient safety goals and have a key role in reducing the number of Unexpected 

Events. This study aims to produce models intentions of nurses in applying patient 

safety in hospital. 

Method: The design of this study was analytic observational with cross sectional 

approach, conducted in RSUD AW. Sjahranie from August to November 2016. 

Total respondents were 119  nurses and the sample was taken by simple random 

sampling. Data were collected using questionnaires, observations and interviews. 

Data were analyzed by multiple linear regression. 

Result: Attitude variable (p = 0,005) and behavioral control which perceived (p = 

0,000) influence to nurse intention in applying patient safety with influence 

proportion equal to 12,1%. The most influential subvariables of attitudes are the 

cognitive component, subvariable subjective norms are management and peers 

while subvariables of behavioral control perceived are hospital income and 

employee benefits. The result of qualitative analysis found that strengthening 

patient safety culture is the most important factor to establish the intention of 

nurse to apply patient safety. 

Conclusion and Suggestion: The nurse's intentions in applying patient safety can 

be shaped by attitudes, subjective norms, perceived behavior controls, and 

strengthening of patient safety culture. Hospital management continually 

encourages increased nurse participation in strengthening patient safety culture. 

Keywords: Patient safety, attitude, subjective norm, behavioral control perceived 

 

 

PENGANTAR 

Pada dasarnya pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit bertujuan 

untuk menyelamatkan pasien. Namun rumah sakit sebagai organisasi kompleks 

yang padat profesi, padat teknologi, padat sistem dan prosedur berpotensi 

menimbulkan Kejadian Yang Tidak Diharapkan (KTD) apabila tidak dikelola 

dengan baik. KTD adalah insiden yang mengakibatkan cedera yang tidak 

diharapkan pada pasien karena suatu tindakan (commission) atau karena tidak 

bertindak (omission) dan bukan karena underlaying disease atau kondisi pasien (1). 



International and patient safety melaporkan sekurangnya satu dari sepuluh 

pasien yang dirawat di rumah sakit mengalami KTD sebagai hasil dari perawatan 

yang diterimanya (2,3). KKP-RS pada tahun 2007 melaporkan insiden keselamatan 

pasien yaitu KTD 46%, KNC 48%, dan lain-lain 6% (4). Kesalahan dalam 

pemberian obat menduduki peringkat pertama (24,8%) dari 10 besar insiden yang 

dilaporkan. Keadaan tersebut terjadi karena sistem pelayanan yang begitu 

kompleks sehingga keberhasilan tatalaksana pada seorang pasien tergantung pada 

banyak faktor, bukan hanya kompetensi personal pemberi pelayanan kesehatan. 

Diperkirakan insiden pelanggaran patient safety 28,3% dilakukan oleh perawat (4).  

Rumah sakit umum Daerah (RSUD) AW. Sjahranie merupakan satu satunya  

rumah sakit klasifikasi A yang menjadi rujukan di provinsi Kalimantan Timur. 

Data insiden keselamatan pasien di RSUD AW. Sjahranie belum terdokumentasi.  

Upaya peningkatan pencapaian program patient safety sudah dilaksanakan dengan 

melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya   

untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Namun pada observasi awal 

yang peneliti lakukan penerapan sasaran keselamatan pasien belum terlaksana 

dengan baik. Perawat belum menerapkan komunikasi efektif dengan 

memperkenalkan diri kepada pasien (68,1%), perawat belum menerapkan 

pengurangan risiko infeksi dengan mencuci tangan sebelum menyentuh pasien 

(42,9%), perawat belum melakukan pengkajian pasien risiko jatuh (65,5%) dan 

penerapan sasaran lain yang penerapannya belum maksimal.  

Penerapan keselamatan pasien dalam asuhan keperawatan memiliki peran 

yang sangat penting dalam mencegah KTD. Intensi atau niat perawat dalam 

menerapkan program keselamatan pasien sangat diutamakan untuk menjamin 

keselamatan pasien.  

Berdasarkan Theory Of Planned Behavior munculnya niat berperilaku 

ditentukan oleh (1) sikap; (2) norma subjektif dan (3) kontrol perilaku yang 

dipersepsikan(5). Penelitian ini mengembangkan model pembentukan niat 

berperilaku perawat dalam menerapkan patient safety  melalui pendekatan Theory 

Of Planned Behavior (TPB). Pada penelitian ini, peneliti ingin menggali faktor 

lain untuk memprediksi niat dan perilaku perawat dalam menerapkan sasaran 



keselamatan pasien. Menurut Ajzen, 1991, model teori ini sangat terbuka untuk 

ditambahkan variabel lain. Modifikasi model ini bertujuan untuk menjelaskan 

prediksi niat perawat secara lebih baik. 

 

BAHAN DAN CARA PENELITIAN 

Desain penelitian adalah analitik obsevasional dengan pendekatan cross 

sectional. Variabel independen adalah sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku 

yang dipersepsikan, sedangkan variabel dependen adalah niat menerapkan patient 

safety oleh perawat di RSUD AW Sjahranie Samarinda. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana di ruang 

rawat inap yang berjumlah 427 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan secara proporsional menggunakan rumus Lemeshow. 

                       n = Z21 – α/2 pq 

                                   d2 

dimana  :    p            =  perkiraan proporsi  variabel dependen pada  populasi 

q            =  1 – p 

Z1- α/2  = statistik Z ( misalnya Z = 1,96 untuk α=0,05) 

                   d        = delta, presisi absolut atau margin of error yang diinginkan   

dikedua sisi    proporsi (misalnya +/-5%) 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 119 responden. Data dikumpulkan 

menggunakan kuesioner dan observasi. Wawancara  dengan subkomite 

keselamatan pasien dan beberapa kepala ruangan dilakukan untuk 

mengkonfirmasi hasil analisis data serta mendiskusikan faktor-faktor lain 

sehingga didapat sebuah model yang yang dapat memunculkan niat perawat 

dalam menerapkan patient safety. Data dianalisis dengan regresi linear berganda 

menggunakan model prediksi yang bertujuan untuk memperoleh model yang 

dianggap terbaik untuk memprediksi variabel dependen.  

 

 

 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian 
 
a. Demografi Responden 
 

    Tabel 1. Karakteritik responden  

Jenis Kelamin Frekuensi (N=119) Persentase 

Laki-Laki 24 20.2 

Perempuan 95 79.8 

Total 119 100 

Umur   

20 - 30 72 60,5 

31 - 40 39 32,8 

41 - 50 6 5,0 

>50 2 1,7 

Total 119 100 

Status Kepegawaian   

PNS 48 40.3 

Non PNS 71 59.7 

Total 119 100 

Tingkat Pendidikan   

Vokasi 97 81.5 

Non Vokasi 22 18.5 

Total 119 100 

Lama Bekerja   

< 5 thn 59 49.6 

5 – 10 thn 38 31,0 

11 – 20 thn 15 12,6 

>20 thn 7 5,9 

Total 119 100 

 

Sebagian besar responden dalam penelitian ini berjenis kelamin 

perempuan (79,8%), berumur 20-30 tahun (60,5%), status kepegawaian Non PNS 

(59,7%), jenjang pendidikan vokasi (81.5%) dan masa kerja < 5 tahun (49,6%). 

Responden yang mempunyai nilai sikap yang baik dalam penerapan patient safety 

adalah 62 responden (52,1%). Pengetahuan responden tentang  patient safety 

adalah sedang (42,9%) dan baik (55,5%) sedangkan responden yang mempunyai 

niat yang kuat dalam menerapkan patient safety adalah 51,3%. 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Distribusi Nilai Sikap, Pengetahuan dan Niat Responden 

 

Sikap N=119 % 

Kurang baik 57 47.9 

Baik 62 52.1 

Pengetahuan N=119 % 

Kurang 2 1.7 

Cukup 51 42.9 

Baik 66 55.5 

Niat N=119 % 

Lemah 58 48.7 

Kuat 61 51.3 

 

c. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

   Uji validitas dilakukan menggunakan teknik korelasi Pearson Product 

Moment dengan membandingkan nilai r tabel dengan nilai r hitung. Pada jumlah 

responden 30 dengan tingkat kemaknaan 5%, didapatkan angka r tabel = 0,361. 

Hasil uji validitas menunjukkan semua pernyataan pada instrumen mempunyai 

nilai r hasil (‘Corrected Item-Total Correlation’) berada diatas nilai r tabel 

(r=0,361), sehingga dapat disimpulkan semua pernyataan tersebut sudah valid. Uji 

reliabilitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hasil dengan nilai 

konstanta (0,6). Hasil uji reliabilitas alat ukur penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 3 . Hasil Uji Reliabilitas 

 Cronbach's Alpha Keterangan 

Sikap 0,86 Reliabel 

Norma subjektif 0,78 Reliabel 

Kontrol Perilaku 0,65 Reliabel 

Niat          0,72 Reliabel 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai Cronbach's Alpha lebih besar 

dibandingkan dengan nilai 0,6. Maka semua pertanyaan dinyatakan sudah  

reliabel. 

 

 

 



d. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian memiliki 

distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov-

Smirnov. Asumsi normalitas terpenuhi apabila nilai p pada uji normalitas lebih 

besar dari 0,05. Hasil  uji normalitas penelitian ini dapat dilihat pada gambar dan 

tabel dibawah ini : 

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas 

  Unstandardized Residual 

N  119 

Normal Parametersa Mean .0000000 

 Std. Deviation 1.95853965 

Most Extreme Differences Absolute .108 

 Positive .074 

 Negative -.108 

Kolmogorov-Smirnov Z  1.179 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .124 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai p=0,124 (p > 0,005) artinya 

distribusi data penelitian normal, dengan demikian syarat normalitas terpenuhi. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian residu satu pengamatan ke pengamatan lain 

atau tidak. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar Scatterplot, 

seperti gambar dibawah ini: 

 

Gambar .1  Scatterplot Regression Standardized Predicted Value 



Berdasarkan gambar diatas tampak bahwa residu menyebar secara konstan 

berdasarkan nilai predicted value. Sebaran residu tidak membentuk pola tertentu. 

Dengan  demikian syarat  heteroskedastisitas terpenuhi. 

3. Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel bebas memiliki hubungan atau tidak. Multikolinieriti diketahui dengan uji 

korelasi atau uji toleransi. Suatu data penelitian dinyatakan bebas multikolinieritas 

apabila memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil uji multikolinieritas 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel. 5  Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel VIF Keterangan  

Sikap 1,759 Non Multikolinearitas 

Norma subjektif 1,622 Non Multikolinearitas 

Kontrol perilaku  1,111 Non Multikolinearitas 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF kurang dari 10 

yang artinya masing-masing variabel bebas tidak memiliki hubungan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa asumsi multikolinieritas terpenuhi. 

d. Analisis Bivariat 

Tabel 6 Pengaruh norma subjektif terhadap niat 

Sub variabel norma subjektif Sig. 

(Constant) 0,00 

Perhatian manajemen  0,00 

Kepala ruangan 0,58 

Teman sejawat 0,01 

Keluarga 0,201 

Fhitung                                      4,49 

Signifikan F                               0,001 
 

 

Tabel diatas menunjukkan nilai signifikan F adalah 0,00 lebih kecil dari 

0,05. Dengan demikian hipotesis alternatif diterima. Hal ini menunjukkan semua 

subvariabel norma subjektif signifikan mempengaruhi variabel niat. Perhatian 

manajemen dan teman sejawat mempunyai nilai signifikansi α < 0,05. Hal ini 



berarti bahwa perhatian manajemen dan teman sejawat mempengaruhi niat 

perawat dalam menerapkan patient safety. 

Tabel. 7 Pengaruh Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat 

Subvariabel kontrol perilaku yang dipersepsikan Sig 

Konstant 0,00 

Karir 0,76 

Jasa pelayanan 0,88 

Pendapatan RS & Kesejahteraan 0,00 

F hitung 

Signifikansi F 
5,006 

0,008 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi F kontrol perilaku adalah 

0,008 lebih kecil dari 0,05, dengan demikian hipotesis alternatif (Ha) diterima, 

berarti semua subvariabel kontrol perilaku signifikan mempengaruhi variabel niat. 

Pendapatan rumah sakit dan kesejahteraan karyawan mempunyai nilai α = 0,00.  

Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan rumah sakit dan kesejahteraan karyawan 

berpengaruh terhadap niat perawat dalam menerapkan patient safety. 

 

e. Analisis Regresi 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda yaitu melihat pengaruh sikap, norma sujektif, dan kontrol prilaku yang 

dipersepsikan terhadap niat menerapkan patient safety. 

Tabel 8.  Regresi pengaruh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang 

dipersepsikan terhadap niat 

 

Variabel 

Independen 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

Konstanta 19,823 1,671  11,861 0,000 

Sikap 0,110 0,038 0,331   2,887 0,005 

Norma Subjektif  -0,045 0,057 -0,087   -0,788 0,432 

Kontrol Perilaku 

yang dipersepsikan 
-0,298 0,078 -0,349 -3,828 0,000 

Adjusted R square 

R Square 

Fhitung 

Signifikan F 

0,121 

0,136 

6,263 

0,001 

    



Dari tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:  

Y = 19,823+ 0,110X1+(-0,045)X2+(-0,298)X3  

Y = Niat  

a = konstanta  

b1,b2 = koefisien regresi 

X1, X2,X3 = variabel bebas 

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa koefisien regresi 

sikap adalah 0,110, norma subjektif -0,045 dan kontrol perilaku yang 

dipersepsikan -0,298. Koefisien sikap lebih besar dibandingkan koefisien norma 

subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel sikap lebih dominan mempengaruhi niat perawat dalam menerapkan 

patient safety. 

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai signifikansi F variable  sikap, kontrol 

perilaku yang dipersepsikan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian kedua 

variabel tersebut berpengaruh terhadap niat perawat dalam menerapkan patient 

safety. Sedangkan nilai signifikansi variabel norma subjektif nilai p=0,432 lebih 

besar dari 0,05, secara statistik tidak bermakna mempengaruhi niat perawat dalam 

menerapkan patient safety. Menurut Sopyudin (2012) variabel norma subjektif 

masih dapat dipertahankan dalam model karena  secara teoritis norma subjektif 

dapat mempengaruhi niat. Diperoleh nilai Adjusted R Square = 0,121 berarti 

variabel sikap, norma subyektif dan kontrol prilaku yang dipersepsikan 

memberikan pengaruh terhadap niat menerapkan patient safety sebesar 12,1 %. 

Dengan demikian ada 87,9 % variabel lain yang mempengaruhi niat selain 

variabel sikap, norma subyektif dan kontrol prilaku yang dipersepsikan. 

Pembahasan 

 

Pengaruh Sikap Terhadap Niat 

 

Hasil penelitian menunjukkan sikap berpengaruh terhadap niat perawat 

dalam menerapkan patient safety. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Bawelle 

(2013) di RSUD Liun Kendage Tahuna yang menyatakan bahwa ada hubungan 

sikap perawat dengan pelaksanaan keselamatan  pasien (6) 



 Sikap dapat dipengaruhi oleh pandangan perawat yang terbentuk dari 

pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan (6). Pengalaman yang baik dan  

menyenangkan akan menumbuhkan sikap yang baik sehingga akan terus 

menerapkan sasaran patient safety.  Sikap kurang baik pada sebagian perawat 

dalam menerapkan patient safety menurut hasil wawancara disebabkan karena 

perawat belum terbiasa untuk memperkenalkan diri kepada pasien, belum terbiasa 

untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang pasien sehingga perlu 

pengawasan yang terus menerus sehingga bisa menjadi budaya. Meskipun sekitar 

52,1% perawat mempunyai sikap yang baik terhadap patient safety, belum tentu 

otomatis terwujud dalam tindakan atau pekerjaan sehari hari. Untuk mewujudkan 

sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan  kondisi yang memungkinkan 

antara lain adalah komitmen pimpinan dalam penyediaan fasilitas (3). Sikap yang 

baik dapat terwujud jika didasarkan  pada tanggung jawab atas segala sesuatu 

yang telah dipilihnya dengan segala risiko yang merupakan sikap yang paling 

tinggi (7).  

 

Pengaruh Norma Subjektif terhadap Niat 

 

Meskipun hasil penelitian menunjukkan variabel norma subjektif jika diuji 

secara simultan dengan variabel sikap dan kontrol prilaku yang dipersepsikan 

tidak signifikan mempengaruhi niat perawat dalam menerapkan patient safety 

(p=0,432) tetapi jika diuji sendiri terhadap niat menunjukkan hasil yang signifikan 

(p=0,001), Hasil penelitian menunjukkan diantara semua subvariabel norma 

subjektif yang paling berpengaruh adalah teman sejawat (p= 0,013) dan perhatian 

manajemen dalam pemenuhan kebutuhan unit (p= 0,000). Menurut peneliti hal ini 

sesuai dengan teori bahwa norma subjektif merupakan suatu acuan bagi anggota 

suatu kelompok sosial ketika berperilaku dalam kelompoknya (8). Dalam konteks 

penerapan patient safety oleh perawat di RSUD AW Sjahranie perilaku yang 

ditunjukkan oleh manajemen dan teman sejawat menjadi acuan perawat lain untuk 

melakukan tindakan yang sama. Norma subjektif ditentukan oleh hubungan antara 

beliefs seseorang tentang setuju atau tidak setujunya orang lain maupun kelompok 

yang penting bagi seseorang tersebut (normative beliefs) dengan motivasinya 



untuk mematuhi rujukan tersebut (motivation to comply) (8). Tidak signifikannya 

norma subjektif pada pengujian secara simultan menurut hasil wawancara dan 

diskusi disebabkan karena perawat belum terbiasa menerapkan sasaran 

keselamatan pasien, belum terbiasa memperkenalkan diri dan mencuci tangan 

sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lain-lain. Upaya untuk 

membiasakan perawat untuk menerapkannya dan diharapkan dapat menjadi 

budaya bagi perawat di RSUD AW Sjahranie. Beberapa metode yang dilakukan 

oleh manajemen rumah sakit adalah: 

1. PITSTOP yaitu  melakukan re-edukasi dari materi-materi standart  mutu 

pelayanan dan patient safety dengan konsep kegiatan belajar yang 

menyenangkan, tidak menggurui dengan hasil pemahaman yang maksimal 

bagi peserta yang mengikuti pitstop.  

2. Champion yaitu change agent yang bertugas melakukan pengawasan dan 

assesmen terhadap implementasi di unit kerjanya. 

3. Ronde Keperawatan 

Hasil pengamatan peneliti  mengindikasikan adanya faktor kedekatan 

sehingga para perawat bisa saling berkomunikasi memberikan informasi 

mengenai pentingnya penerapan patient safety. Dukungan manajemen dalam 

menyediakan sarana prasarana seperti gelang identitas, handscub disetiap tempat 

tidur pasien dan sarana prasarana lain akan memudahkan penerapan patient safety 

(3,6,7).  

Pengaruh Kontrol Prilaku yang dipersepsikan terhadap Niat     

Hasil penelitian menunjukkan kontrol perilaku yang dipersepsikan secara 

signifikan mempengaruhi niat perawat dalam penerapan patient safety. Analisa 

subvariabel kontrol perilaku menunjukkan bahwa pendapatan dan kesejahteraan 

karyawan mempengaruhi niat perawat dalam menerapkan patient safety. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Ayudyawardini (2012) menyatakan bahwa 

memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan petugas kesehatan merupakan 

unsur yang penting dalam mendukung terciptannya keselamatan pasien (7). 

Mustikasari (2007) dan Arniati (2009) membuktikan secara empiris bahwa 

kontrol perilaku yang dipersepsikan mempengaruhi niat berperilaku (3,9). Ketiga 



penelitian diatas sejalan dengan teori bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan 

mempengaruhi niat dan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut (5).  

Hasil diskusi dengan subkomite keselamatan pasien dan beberapa kepala 

ruangan didapatkan belum ada reward dan insentif sebagai hasil dari penerapan 

langsung program patient safety bagi perawat tetapi dampak penerapan patient 

safety bagi para perawat dirasakan secara tidak langsung seperti bebas dari 

tuntutan hukum, keselamatan diri sendiri dan peningkatan kepercayaan diri dalam 

menangani pasien.  Sedangkan dampak pengaruh langsung dirasa penting oleh 

kepala ruangan dan disetujui oleh komite keselamatan pasien dan berencana 

memberikan reward kepada ruangan yang berhasil menerapkan patient safety (7). 

Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat actual control di luar kehendak 

individu sehingga mempengaruhi perilaku (5). Hal menarik terlihat dari sebagian 

besar perawat berniat menerapkan patient safety pada awalnya, tetapi niat tersebut 

berubah karena berbagai faktor seperti pengaruh teman sejawat, kontrol 

manajemen dan beban kerja yang tinggi (3,7,9) Semakin kuat niat seseorang untuk 

memunculkan perilaku tertentu ditambah dengan kontrol perilaku dengan kondisi 

pengendalian yang nyata di lapangan (actual behavioral control) niat tersebut 

akan terwujudkan (5) 

Keterbatasan Penelitian   

                                                    

Proporsi responden wanita dan berusia muda lebih banyak sehingga tidak 

terbuka dalam menyampaikan pendapat. Peneliti mempunyai kesulitas dalam  

melakukan observasi karena dalam satu waktu penelitian tidak semua komponen 

observasi dapat ditemukan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Niat perawat dalam menerapkan patient safety dapat dibentuk oleh sikap, norma 

subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan penguatan budaya keselamatan 

pasien.  

 

 

 



Saran 

 

Manajemen Rumah Sakit secara kontinu mendorong peningkatan partisipasi 

perawat dalam penguatan budaya keselamatan pasien. 
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