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ABSTRAK 
Latar Belakang : Pelaksanaan timbang terima dengan  keselamatan 
pasien bagi perawat pelaksana dapat mewujudkan keselamatan pasien 
dalam pelayanan keperawatan di rumah sakit. Jika keselamatan pasien 
telah dilakukan dengan baik dan efektif maka mutu pelayanan 
keperawatan melalui aspek keselamatan pasien akan semakin meningkat 
dan berkualitas. Tujuan: Untuk mengetahui hubungan pelaksanaan 
timbang terima dengan keselamatan pasien oleh perawat pelaksana di 
Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Tahun 2019. 
Metode : Penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional dan 
ddeskriptif analitik. Pengambilan sampel dengan total Sampling sebanyak 
43 responden. Teknik analisis data dengan cara univariat dan bivariat 
dengan menggunakan Chi Square. Hasil: hasil penelitian didapatkan 
pelaksanaan timbang terima baik sebanyak 65,1% dan keselamatan 
pasien baik sebanyak 53,5%. Dengan hasil uji statistik Chi Square yang 
dilakukan diperoleh nilai P value (0,000) < 0,05 yang menunjukan bahwa 
ada hubungan pelaksanaan timbang terima dengan keselamatan pasien 
oleh perawat pelaksana di Ruang Rawat Inap RS. Bhayangkara 
Palembang Tahun 2019. Kesimpulan : Penelitian dapat merancang 
suatu standar atau prosedur operasional atau uraian tugas khusus 
timbang terima terkait dengan keselamatan pasien yang dilakukan oleh 
perawat pelaksana. 
 
Kata kunci: Keselamatan Pasien, Perawat Pelaksana, Timbang 
Terima 
 
ABSTRACT 
Background: Operan shift implementation with patient safety for 
executive nurses can realize patient safetyin nursing services in 
hospitsls. If the patient’s safety has been done well and effectively, the 
quality of nursing services through the aspect of pastient safety will 
increase and quality. Objetives : it was to determine the relationship of 
operan shift implementation with patient safety by the nurse in the 
inpatient room of Bhayangkara Hospital Palembang in 2019.  Research 
methods: if used quantitve research with cross sectional approach and 
descriptive analytic design. Sampling tehnique used a total sampling of 
43 respondents. The research instrument used questionnaire. Data 
analysis techniques used univariate and bivariate methods using chi 
square. Result :  the results of study it was found that the good operan 
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shift implementation was 65,1% and good pastient safety was 53,5% 
with the result of the chi square statistical test carried out obtained a 
value of P-value (0,000)<0.05 which indicated that there was a 
relationship between the operan shift implementation adan pastient 
safety by the nurse in the inpatient room of Bhayangkara Hospital 
Palembang in 2019 Conclusion: Research could design a standard or 
operational procedure or a special description of the accepting tasks 
related to patient safety carried out by implementing nurses. 
 
Keywords: Patient Safety, Nurse, Operan Shift 

 

PENDAHULUAN 
Rumah Sakit merupakan 

organisasi yang memberikan 
pengobatan secara 
berkesinambungan kepada 
pasien  yang sakit melalui tenaga 
profesional yang terorganisir 
meliputi sarana kedokteran, 
asuhan keperawatan, diagnosa, 
serta pengobatan yang 
berkualitas (WHO, 2013). 
Sedangkan menurut  Permenkes 
RI no 4 Tahun 2018 tentang 
kewajiban Rumah Sakit dan 
Kewajiban Pasien  adalah 
Rumah sakit merupakan institusi 
pelayanan kesehatan yang 
menyediakan pelayanan 
kesehatan perorangan secara 
paripurna yang menyediakan 
pelayanan rawat jalan, rawat 
inap,  serta gawat darurat (PMK 
No. 4, 2018). 

Salah satu fungsi rumah 
sakit adalah menyelenggarakan 
pelayanan dan asuhan 
keperawatan yang merupakan 
bagian dari sistem pelayanan 
kesehatan dengan tujuan 
memelihara kesehatan 
masyarakat seoptimal mungkin. 
Pelayanan keperawatan memiliki 
kontribusi sangat besar terhadap 
citra sebuah rumah sakit untuk 
melakukan evaluasi atas 
pelayanan yang telah diberikan 
(Nursalam, 2014). Pelayanan 
keperawatan dapat menjadi salah 
satu indikator bagi rumah sakit 

 mengindikasikan bahwasannya 
suatu rumah sakit memiliki 
keselamatan pasien baik. 
Keselamatan pasien adalah 
variabel yang dapat mengukur 
serta mengevaluasi kualitas 
pelayanan keperawatan yang 
akan berdampak terhadap 
pelayanan kesehatan. Program 
keselamatan pasien ditujukan 
untuk menurunkan angka KTD 
yang sering terjadi pada pasien 
selama dirawat di rumah sakit 
sehingga merugikan baik pasien 
sendiri dan pihak rumah sakit 
(Nursalam, 2014.) Pemberian 
asuhan keperawatan yang aman 
kepada pasien dapat mencegah 
terjadinya Kejadian yang Tidak 
Diharapkan (KTD). 
World Health Organization, 
Keselamatan pasien merupakan 
masalah kesehatan masyarakat 
global yang serius. Di Eropa 
mengalami  pasien dengan resiko 
infeksi 83,5% dan bukti 
kesalahan medis menunjukkan 
50-72,3%. Di kumpulkan angka-
angka penelitian rumah sakit di 
berbagai Negara, ditemukan KTD 
dengan rentang 3,2–16,6 % 
(WHO, 2014). 
Pada tahun 2015, kesalahan 
medis (medical error) menjadi 
penyebab kematian ketiga di 
Amerika Serikat, sekitar lebih dari 
250.000 kematian per tahun. 
Survei terbaru tahun 2017 masih 
menemukan sekitar 21% pasien 



agar dapat meningkatkan mutu 
pelayanan yang diberikan yang 
akan berdampak positif apabila 
suatu rumah sakit memiliki mutu 
pelayanan yang dinilai dengan 
baik. Pelayanan keperawatan 
yang diberikan kepada pasien 
untuk meningkatkan mutu 
pelayanan kesehatan (Nursalam, 
2015). Mutu pelayanan yang baik  

memiliki pengalaman kesalahan 
medis. Ketika kesalahan medis 
terjadi, itu turut berdampak pada 
kesehatan fisik dan emosional 
pasien, finansial/keuangan serta 
hubungan keluarga. Di Amerika 
Serikat, setiap tahun 1 dari 20 
orang dewasa mengalami 
kesalahan diagnostik (diagnostic 
error). Kesalahan diagnostik bisa  

memiliki konsekuensi serius, 
yang dapat menyebabkan 
kesenjangan perawatan, 
prosedur yang tidak perlu, tes 
ulang(repeat testing) dan 
membahayakan pasien. 

Data keselamatan pasien 
tentang Kejadian Nyaris Cedera 
(KNC) dan Kejadian Tak 
Diharapkan (KTD) di Indonesia 
masih jarang, namun dipihak lain 
terjadi peningkatan tuduhan “mal 
praktek” yang belum tentu sesuai 
dengan pembuktian akhir. 
Insidenpelanggaran keselamatan 
pasien 28,3% dilakukan oleh 
perawat. Di Indonesia, penelitian 
Utarini et al. menunjukkan bahwa 
angka KTD sangat bervariasi, 
untuk kesalahan diagnosis yaitu 
8,0% hingga 98,2%  dan 
kesalahan pengobatan sebesar 
4,1% hingga 91,6%. Terus 
berkembangnya penelitian 
tentang keselamatan pasien 
diberbagai daerah, namun 
sampai saat ini belum ada studi 
nasional.  

Aspek yang sangat penting 
yang harus diperhatikan perawat 
pada saat melakukan timbang 
terima (handover) adalah 
komunikasi antar perawat dalam 
menyampaikan kondisi dan 
tindakan yang akan dilakukan 
kepada pasien dengan tujuan 
untuk mencegah kesalahan yang 
dilakukan oleh perawat.  

Penelitian Alvarado et al. 
mengatakan komunikasi efektif 

 pasien dan kualitas perawatan. 
Penelitian tersebut didukung oleh 
Alvarado et al. yang mengatakan 
bahwa sebanyak 70% kejadian 
yang mengakibatkan kematian dan 
cedera serius disebabkan oleh 
buruknya komunikasi antar 
perawat (Dewi Mursidah, 2015). 
Ghufron menginformasikan bahwa 
timbang terima (handover) sangat 
membantu dalam perawatan 
pasien. (Ghufron, 2016). 

Rumah Sakit Bhayangkara 
Palembang adalah rumah sakit 
yang diklasifikasikan sebagai 
Rumah Sakit Bhayangkara tingkat 
III yang sekurang-kurangnya 
mampu memberikan pelayanan 
kesehatan Studi pendahuluan 
yang dilakukan oleh peneliti di RS. 
Bhayangkara Palembang.  
 
TUJUAN PENELITIAN 

Untuk Mengetahui Pelaksanaan 
Timbang Terima Pasien Dengan 
Keselamatan Pasien Oleh Perawat 
Pelaksana di Ruang Rawat Inap 
Rumah Sakit Bhayangkara 
Palembang  

 
DESAIN PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan 
desain penelitian menggunakan 
deskriptif analitik dan 
menggunakan pendekatan cross 
sectional yaitu penelitian yang 
mempelajari dinamika hubungan 
antara faktor-faktor risiko dan efek 
dengan cara pendekatan, 



terintegrasi dengan keselamatan 
pasien dan disosialisasikan 
secara menyeluruh oleh perawat 
pelaksana akan meningkatkan 
efektifitas dalam komunikasi 
informasi penting dalam 
mendukung keselamatan pasien. 
Pendapat tersebut didukung oleh 
penelitian Dewi Mursidah 
menemukan bahwa kurangnya 
komunikasi akan menimbulkan 
ancaman terhadap keselamatan 

observasi atau pengumpulan data 
sekaligus pada suatu saat yang 
sama (Sugiyono, 2015). 

Pada penelitian ini variabel 
yang termasuk faktor 
efek/dependen adalah timbang 
terima dan variabel yang termasuk 
faktor resiko/independen adalah 
keselamatan pasien. Sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 43  

responden. Metode analisis data 
Analisi bivariat yang dilakukan 
oleh peneliti untuk mendapatkan 
nilai kemaknaan hubungan 
(korelasi) antara variabel 
independen dengan variabel 
dependen. Uji statistik yang 
digunakan adalah dengan uji Chi  

 Square dikarenakan data yang 
akan dihubungkan seperti variabel 
independent (Timbang Terima) 
dengan variabel deperndent 
(Keselamatan Pasien) merupakan 
data yang berbentuk kategorik 
(ordinal). 
 

HASIL PENELITIAN 
 

1. Analisa Univariat 

a. Distribusi Frekuensi Umur dan Lama Kerja Responden 
 

Tabel 1 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Umur dan  Lama 

Kerja di Ruang Rawat Inap Rs. Bhayangkara Palembang 2019 
 

Variabel Jumlah Std. 
Deviasi 

Mean-
median 

Min-
max 

95% CI 

Umur 43 orang 3,171 28,88-29,00 23-36 27,91-
29,86 

Lama kerja 43 orang 2,841 6,02–6,00 1-14 5,51-6,90 

 

Berdasarkan tabel 1 distribusi 
frekuensi umur responden dapat 
disimpulkan bahwa rata-rata 
umur responden adalah 28,88. 
Umur responden termuda yaitu 
23 tahun, dan umur responden 
tertua adalah 36 tahun. 

 Hasil estimasi interval dapat 
disimpulkan bahwa 95% diyakini 
umur perawat pelaksana pada 
ruang rawat inap RS. Bhayangkara 
Palembang 2019 adalah diantara 
27,91-29,86 tahun 

 

b. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin dan Pendidikan Responden 



 
Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Jenis Kelamin dan 
Pendidikan Di Ruang Rawat Inap RS. Bhayangkara Palembang 2019 

 

Variabel  Frekuensi Persentase (%) 

Jenis kelamin  
Laki-laki 10 23,3 
Perempuan 33 76,7 

Total 43 100,0 

Pendidikan 

DIII Keperawatan 
Ners 

33 
10 

76,7 
23,3 

Total  43 100% 

 

Berdasarkan tabel 2 
distribusi frekuensi jenis kelamin 
perempuan lebih banyak dengan 
33 responden (76,7%). 
Sedangkan   

 pendidikan terbanyak yaitu DIII 
Keperawatan dengan 33 
responden (76,7%). 

 

c. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Timbang Terima 
 

Tabel 3 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Timbang Terima Oleh 
Perawat Pelaksana di Ruang Rawat Inap RS. Bhayangkara Palembang 2019 
 

No Timbang 
Terima 

Frekuensi Persentase 
% 

1. Baik 28 65,1 

2. Kurang 
Baik  

15 34,9 

Jumlah 43 100% 

 

Hasil analisa Univariat 
distribusi frekuensi didapatkan 
28 responden (65,1%) perawat 
pelaksana kategori baik untuk  

 timbang terima dan sebanyak 15 
responden (34,9%) perawat 
pelaksana kategori kurang baik 
untuk timbang terima 

 

d. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Keselamatan Pasien 
 

Tabel 4 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Keselamatan Pasien 
Oleh Perawat Pelaksana di Ruang Rawat Inap RS. Bhayangkara Palembang 

2019 



 

No Keselamatan 
Pasien 

Frekuensi Persentase 
% 

1. Baik 23 53,5 
2. Kurang Baik  20 46,5 

Jumlah 43 100% 

 

 

 

Hasil analisa Univariat 
distribusi frekuensi didapatkan 23 
responden (53,5%) keselamatan 
pasien     kategori    baik      dan  

 sebanyak 20 responden (46,5%) 
keselamatan pasien kategori 
kurang baik. 

 

2. Analisa Bivariat 

a. Hubungan Pelaksanaan Timbang Terima dengan Keselamatan 
Pasien Oleh Perawat Pelaksana 

 
Tabel 5 

Hubungan Pelaksanaan Timbang Terima dengan Keselamatan Pasien Oleh 
Perawat Pelaksana Di Ruang Rawat Inap RS. Bhayangkara Palembang 

Tahun 2019 
 

Timbang 
Terima 

Keselamatan Pasien Nilai P 
(p 
value) 

Nilai 
OR 

Baik Kurang Baik Total 
N % N % n % 

Baik 22 78,6 6 21,4 28 100 
0,000 

 
51,333 Kurang 

Baik 
1 6,7 14 93,3 15 100 

Jumlah 23 53,5 20 46,6 48 100   

 

Berdasarkan tabel 5 didapatkan, 
sebanyak 78,6% perawat 
pelaksana timbang terima 
kategori baik, dengan nilai P 
value (0,000) < 0,05, sehingga 
hipotesis Ho ditolak yang berarti 
menunjukkan bahwa ada 
hubungan antara timbang terima 
dengan keselamatan pasien oleh 
perawat  pelaksana   di     Ruang 
Rawat Inap RS. Bhayangkara 
Palembang Tahun 2019. 

Berdasarkan hasil analisa, 

 a. Variabel Timbang Terima 
Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan 
bahwa dari total 43 
responden, sebanyak 28 
responden (65,1%) dilakukan 
dengan baik, sedangkan 
sebanyak 15 responden 
(34,9%) merasa timbang 
terima dilakukan kurang baik. 
Hal ini menunjukkan bahwa 
proporsi hasil antara timbang 
terima yang baik lebih tinggi 



menemukan OR sebesar 51,333. 
Hal ini berarti timbang terima 
yang baik mempunyai peluang 
51,333 kali untuk perawat 
pelaksana melakukan 
pelaksanaan keselamatan 
pasien secara baik 

 

PEMBAHASAN 
sebelum pergantian dinas. 

Selain laporan antar dinas, dapat 
disampaikan juga informasi yang 
berkaitan dengan rencana 
kegiatan yang telah atau belum 
dilaksanakan. (Nursalam, 2014). 

Timbang terima adalah 
komunikasi oral dari informasi 
tentang pasien yang dilakukan 
oleh perawat pada pergantian 
shift jaga. Friesen menyebutkan 
bahwa timbang terima adalah 
transfer tentang informasi 
(termasuk tanggung jawab dan 
tanggung gugat) selama 
perpindahan perawatan yang 
berkelanjutan yang mencakup 
peluang tentang pertanyaan, 
klarifikasi dan konfirmasi tentang 
pasien. Timbang terima juga 
meliputi mekanisme transfer 
informasi yang dilakukan, 
tanggung jawab utama dan 
kewenangan perawat dari 
perawat sebelumnya ke perawat 
yang akan melanjutnya 
perawatan (Friesen, 2009). 

Elisabeth menyatakan bahwa 
baik buruknya pelaksanaan 
timbang terima ditunjang dengan 
adanya Standar Operasional 
Prosedur ( SOP) dimana dalam 
SOP harus mencerminkan 
4W+1H (What, Who, When, 
Where, How) sehingga dapat 
menimbulkan kesinambungan 
dalam memberikan informasi 
secara cepat dan akurat tentang 
kondisi pasien dan proses 
keperawatan yang diberikan 
(Elisabet 2008). Menurut 

dibandingkan dengan timbang 
terima  kurang baik. Timbang 
terima adalah suatu cara 
dalam menyampaikan dan 
menerima sesuatu (laporan) 
yang berkaitan dengan 
keadaan klien. Timbang 
terima merupakan kegiatan 
yang harus dilakukan 

 
Penting sehingga meningkatkan 
kesinambungan pelayanan dalam 
mendukung keselamatan pasien. 

Menurut penelitian yang 
dilakukan O'Connell et al., (2008) 
dalam AMA (2006) 
mengungkapkan bahwa di 
Australia komunikasi yang buruk 
sebagai faktor penyebab dalam 
sekitar 20-25% dari kejadian 
sentinel. Sedangkan menurut 
penelitian yang dilakukan Kamil 
(2011) timbang terima yang tidak 
efektif dapat berkontribusi 
terhadap kesalahan dan 
pelanggaran dalam keselamatan 
perawatan pasien, termasuk 
kesalahan pengobatan, salah 
operasi, dan kematian pasien. 
Sedangkan menurut Alvarado et 
al., (2006) bahwa komunikasi yang 
diberikan perawat dalam 
pertukaran shift (operan) sangat 
membantu dalam perawatan 
pasien dan buruknya komunikasi 
dapat mengakibatkan kematian 
atau cedera yang serius di rumah 
sakit. timbang terima yang tidak 
berjalan dengan baik dapat 
mempengaruhi perawatan (Wong 
et al, 2008 dalam AHHA, 2009). 

Berdasarkan hasil penelitian 
dari I Ketut Suardana yang  
berjudul pengaruh metode 
komunikasi efektif SBAR terhadap 
efektifitas pelaksanaan timbang 
terima pasien di ruang Griyatama 
RSUD Tabanan didapatkan hasil 
efektifitas timbang terima pagi 
setelah penerapan metode 



Alvarado et al. (2006) adanya 
standar komunikasi efektif yang 
terintegrasi dengan keselamatan 
pasien dalam timbang terima dan 
disosialisasikan secara 
menyeluruh pada perawat 
pelaksana akan meningkatkan 
efektifitas dan koordinasi dalam 
mengkomunikasikan informasi  

komunikasi efektif SBAR di Ruang 
Griyatama RSUD Tabanan 
sebagain besar sangat sesuai 
dengan persentase 11,1% sampai 
70,4%. Sedangkan pada timbang 
terima siang sebagian besar 
sesuai dengan persentase 37% 
sampai 81,5% dengan nilai r 
=0,832 serta nilai t = 4,847 dan p  

value 0,001 (< α = 0,05) (I Ketut 
Suardana, 2018). 

Sedangkan hasil penelitian 
oleh Quiteria Manopo yang 
berjudul hubungan antara 
penerapan timbang terima 
pasien dengan keselamatan 
pasien oleh perawat pelaksana 
di RSU GMIM Kalooran Amurang 
menunjukkan kategori baik 
mengenai penerapan timbang 
terima pasien oleh responden 
63,3% sedangkan kurang baik 
ada 36,7%. Dari hasil penelitian 
ini dapat diketahui bahwa 
persentase timbang terima yang 
baik lebih tinggi dibandingkan 
dengan timbang terima kurang 
baik (Quiteria Manopo, 2013). 
Hal ini sejalan dengan penelitian 
oleh Marlin Goraph yang berjudul 
hubungan timbang terima 
(operan shift) dengan kinerja 
perawat pelaksana di ruang 
rawat inap bangsal RSU GMIM 
Pancaran Kasih Manado 
menunjukkan bahwa dari Total 
44 responden terdapat 40 
responden (90,9%) yang 
menyatakan bahwa timbang 
terima di ruang rawat inap 
bangsal RSU GMIM Pancaran 
Kasih Manado berada dalam 
kriteria baik sedangkan 4 
responden lainnya (9,1 %) 
menyatakan bahwa timbang 
terima di ruang rawat inap 
bangsal RSU GMIM Pancaran 
Kasih Manado dalam kriteria 
kurang baik (Marlin Goraph, 
2018).  

 pelaksanaan, fungsi ini termasuk 
mempertahankan sumber daya 
manusia, bertanggung jawab 
terhadap motivasi, managemen 
konflik, delegasi, komunikasi, 
memfasilitasi kerjasama dan 
kolaborasi.  

Henry Fayol dalam Siagian 
menyebut penggerakan sebagai 
commanding atau directing, 
sedangkan George R Terry (1993) 
menggunakan istilah actuating 
yaitu sebagai upaya atasan untuk 
menggerakkan bawahan. 
Pengarahan merupakan hubungan 
manusia dalam kepemimpinan 
yang mengikat. Para bawahan 
digerakkan supaya mereka 
bersedia menyumbangkan 
tenaganya untuk secara bersama-
sama mencapai tujuan suatu 
organisasi (Henry Fayol dalam 
Siagian, 2007).   

Timbang terima merupakan 
bagian dari fungsi manajeman, 
karena dalam timbang terima 
memerlukan komunikasi yang baik 
serta  kerja sama dalam tim. Hal 
ini sejalan dengan pendapat 
George R. Terry yang 
mengemukkan bahwa actuating 
atau penggerakan merupakan 
suatu tindakan untuk 
mengusahakan agar semua 
anggota kelompok berusaha 
secara sadar untuk mencapai 
sasaran-sasaran agar sesuai 
dengan perencanaan dan pola 
organisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, 
teori yang sudah ada dan 



Timbang terima dalam fungsi 
manajeman masuk ke dalam 
actuating. Actuating merupakan 
tindakan mengupayakan seluruh 
anggota organisasi untuk 
mencapai tujuan sesuai dengan 
perencanaan yang sudah 
ditetapkan. Actuating atau sering 
disebut  penggerakan dan  

jika dalam tim dapat 
bekerjasama serta multidisiplin 
dalam melakukan tindakan yang 
dilakukan dan terstruktur sesuai 
dengan standar prosedur 
operasional yang telah ditetapkan 
oleh rumah sakit 

 
b. Variabel Keselamatan 

Pasien 
Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari total 43 
responden, sebanyak 53,5% 
keleamatan pasien dilakukan 
dengan baik daan sebanyak 
46,5% berpendapat kurang baik. 
Hal ini menunjukkan bahwa 
proporsi persepsi keselamatan 
pasien yang baik lebih tinggi 
dibandingkan dengan yang 
kurang baik.  

Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2017, Keselamatan 
Pasien adalah suatu sistem yang 
membuat asuhan pasien lebih 
aman, meliputi assesmen risiko, 
identifikasi dan pengelolaan 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. (PMK RI No. 11,2017). 

Keselamatan pasien (patient 
safety) merupakan isu global dan 

penelitian terdahulu, peneliti 
berasumsi bahwa saat melakukan 
timbang terima  harus dilakukan 
dengan komunikasi baik, sehingga 
kebutuhan pasien saat itu dapat 
terpenuhi sekaligus menjamin 
keselamatan pasien. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan 
timbang terima akan semakin baik 
mutu (kemenkes RI, 2011) 

Sasaran keselamatan pasien 
dibuat dengan mengacu pada 
sembilan solusi keselamatan 
pasien oleh WHO bertujuan untuk 
mendorong perbaikan spesifik 
dalam keselamatan pasien. 
Berdasarkan hasil penelitian oleh  
Dewi Mursidah yang berjudul 
pengaruh pelatihan timbang terima 
pasien terhadap  
penerapan keselamatan pasien 
oleh perawat pelaksana di RSUD. 
Raden Mattaher Jambi, yang  
mana terdapat 43 responden 
perawat di RSUD. Raden Mataher 
Jambi melakukan pelatihan dalam 
meningkatkan penerapan 
keselamatan pasien sebesar 
8,14% sesudah perawat 
pelaksana mendapatkan pelatihan 
timbang terima menjadi 90,17%. 
Hal ini sejalan dengan penelitian 
Manopo Quiteria pada data 
penerapan keselamatan pasien, 
ada 28,3% responden yang 
termasuk kedalam kategori kurang 
baik dan ada 71,7% responden 
yang termasuk kedalam kategori 
baik, dan juga selaras dengan 
penelitian yang dilakukan Cecep 
Triwibowo (2016) keselamatan 
pasien oleh perawat terhadap 
pasien pada kategori baik dengan 
persentase 51.6% dan tidak baik 
sebesar 48,4%. 

Sedangkan dari hasil 
penelitian Siti Qomariah yang 
berjudul hubungan komunikasi 
antar perawat dengan insiden 
keselamatan pasien di RS. 



nasional bagi rumah sakit, 
komponen penting dari mutu 
layanan kesehatan, prinsip dasar 
dari pelayanan kesehatan yang 
memandang bahwa keselamatan 
pasien merupakan hak bagi 
setiap pasien dalam menerima 
pelayanan kesehatan dan 
komponen krisis dari manajemen  

Muhammadiyah Gresik pada data 
insiden keselamatan pasien,  ada 
13% responden yang termasuk 
dalam kategori kurang baik dan 
67% responden dengan kategori 
baik (Siti Nur Qomariah 2015). 

Dalam keselamatan pasien, 
terdapat enam sasaran 
keselamatan pasien yang bertujua  

untuk mendorong perbaikan 
secara spesifik untuk 
menurunkan angka KTD dan 
KNC. 

Berdasarkan hasil penelitian 
dan teori yang sudah ada, 
peneliti berasumsi bahwa 
keselamatan pasien akan 
semakin baik jika perawat 
pelaksana dapat meningkatkan 
pengetahuan,  motivasi dan 
kesadaran diri akan pentingnya 
keselamatan pasien dan 
komunikasi yang jelas sebagai 
langkah awal dalam menuju 
langkah awal dalam menuju 
keselamatan pasien yang dapat 
menjamin keselamatan pasien, 
sehingga pasien akan merasa 
aman dan nyaman selama 
menjalani perawatan. Pernyataan 
ini sesuai dengan reason (2016) 
bahwa bersikap terbuka dan adil 
berarti berbagai informasi secara 
terbuka dan bebas. Informasi 
yang akurat membantu dalam 
pencegahan kejadian dari 
keselamatan pasien. 

 
1. Analisis Bivariat 

a. Hubungan Timbang 
Terima dengan 
Keselamatan Pasien 
Oleh Perawat Pelaksana 

 
Berdasarkan hasil 

penelitian didapatkan 
pelaksanaan timbang terima 
baik sebanyak 78,6%. 
Sedangkan sebanyak 15 
responden mengatakan 

 pasien oleh perawat pelaksana di 
Ruang Rawat Inap RS. 
Bhayangkara Palembang Tahun 
2019 dengan nilai OR sebesar 
51,333. Dalam hal ini berarti 
timbang terima yang baik 
mempunyai peluang 51,333 kali 
untuk perawat pelaksana 
melakukan pelaksanaan 
keselamatan pasien secara baik. 

Menurut Alverado, et.al. 
(2016), adanya komunikasi yang 
terintegrasi dengan keselamatan 
pasien dalam timbang terima dan 
di sosialosasikan secara 
menyeluruh pada perawat 
pelaksana akan meningkatkan 
efektifitas dan koordinasi dalam 
menginformasikan hal penting 
sehingga berkesinambungan 
pelayanan dalam mendukung 
keselamatan pasien. The Joint 
Commision on Acreditation of 
Health Care Organization 
menerapkan komunikasi dalam 
timbang terima menjadi aspek 
penting dalam perawatan pasien 
untuk menjamin keselamatan 
pasien, sebagai salah satu strategi 
untuk mengurangi, Kejadian Tidak 
Diharapkan (KTD), Kejadian 
Nyaris Cidera (KNC) serta sentinel 
even. 

Timbang terima harus 
dilakukan seefektif mungkin 
dengan penjelasan yang jelas, 
akurat, dan lengkap untuk 
menunjang keberlangsungan 
asuhan keperawatan dapat 
berjalan dengan baik. Informasi 
dalam pemberian pelayanan 



timbang terima kurang baik 
dengan keselamatan pasien 
sebanyak 14 responden 
93,3%. Dari hasil uji yang 
dilakukan diperoleh nilai P 
value (0,000) < 0,05, hal ini 
dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan antara timbang 
terima dengan keselamatan  

kesehatan pun berkesinambungan 
tidak terjadi salah presepsi yang 
dapat berujung kesalahan dan 
menimbulkan kerugian pada 
pasien (Nursalam, 2016). Hal ini 
didukung dengan penelitian 
Triwibowo yang menyimpulkan 
bahwa untuk pelaksanaan timbang 
terima dapat berjalan dengan baik  

 

 

 

serta keselamatan pasien 
terlindungi diperlukan adanya 
pelatihan timbang terima, 
supervisi tiap ruangan, tanggung 
jawab, kerjasama, motivasi 
komunikasi, pelaporan yang 
adekuat serta mengubah budaya 
dari Blaming cultur menjadi 
Safety cultur (Manopo dkk, 2013; 
Triwibow, 2015). 

Menurut Dewi dalam Cecep 
Triwibowo (2016) mengatakan 
bahwa keselamatan pasien 
terlindungi melalui standar 
keselamatan pasien dan 
peningkatan penerapan 
keselamatan pasien oleh perawat 
melalui enam penerapan 
keselamatan salah satunya yaitu 
komunikasi efektif pada saat 
timbang terima. Dari hasil 
penelitian yang dilakukan oleh  
Windyastuti hubungan timbang 
terima dengan penerapan 
keselamatan pasien di ruang 
rawat inap kelas III RSI. Sultan 
Agung Semarang dengan hasil 
(52%) responden menyatakan 
timbang terima baik dan (38,8%) 
penerapan keselamatan pasien 
baik dengan nilai ρ value : 0,00, α 
: 0.05. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa ada 
hubungan pelaksanaan timbang 
terima dengan penerapan 
keselamatan pasien. Sejalan 
dengan penelitian Wiwik yang 

 menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara 
penerapan timbang terima pasien 
dengan keselamatan pasien di 
Ruang Rawat Bedah dan Ruang 
Penyakit Dalam RSU. Dr. Pirngadi 
Medan. 

Hasil penelitian Quiteria 
Manopo yang berjudul hubungan 
antara penerapan timbang terima 
pasien dengan keselamatan 
pasien oleh perawat pelaksana di 
RSU. GMIM. Kalooran Amurang 
menunjukkan, kategori baik 
mengenai penerapan timbang 
terima pasien oleh responden ada 
63,3%, sedangkan data pada 
penerapan keselamatan pasien, 
ada 71,7% responden yang 
termasuk pada kategori baik dan 
ada. Hasil analisis bivariat 
menunjukkan p=0,000 (α<0,05) 
sehingga dapat disimpulkan 
bahwa adanya hubungan antara 
penerapan timbang terima pasien 
dengan keselamatan pasien oleh 
perawat pelaksana di RSU. GMIM. 
Kalooran Amurang (Quiteria 
Manopo, 2013).  

Sedangkan hasil penelitiaan 
Triwibowo yang berjudul handover 
sebagai upaya peningkatan 
keselamatan pasien (patient 
safety) di rumah sakit, didapatkan 
nilai P value : 0,040 artinya 
terdapat hubungan yang signifikan 
antara pelaksanaan timbang 



berjudul Hubungan Penerapan 
Timbang Terima Pasien dengan 
Keselamatan Pasien Oleh 
Perawat Pelaksana di Ruang 
Rawat Bedah dan Ruang 
Penyakit dalam RSUD. Dr. 
Pirngadi Medan (Wiwik Dwi 
Arianti 2014) didapatkan nilai P 
Value =0,001, hasil ini  

terima dengan keselamatan 
pasien. Hal ini karena 0,040 lebih 
kecil dari 0,05 (P ≤ 0,05) dapat 
disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan antara pelaksanaan 
timbang terima dengan 
keselamatan pasien. Baik 
buruknya pelaksanaan timbang 
terima dapat mempengaruhi  

 

keselamatan pasien 
(Triwibowo, 2016). Sejalan 
dengan hasil penelitian Mursidah 
Dewi yang berjudul pengaruh 
pelatihan timbang terima pasien 
terhadap penerapan keselamatan 
pasien oleh perawat pelaksana di 
RSUD Raden Mattaher Jambi, 
bahwa terdapat peningkatan 
terhadap pelaksanaan timbang 
terima pasien dan penerapan 
keselamatan pasien sesudah 
perawat pelaksana diberikan 
pelatihan timbang terima (Pvalue 
: 0.000, α : 0.05) (Mursidah Dewi 
2012). 

Berdasarkan konsep teori 
dan hasil penelitian, peneliti 
berasumsi bahwa timbang terima 
dapat mempengaruhi 
keselamatan pasien, karena 
timbang terima adalah suatu cara 
dalam menyampaikan dan 
menerima sesuatu (laporan) yang 
berkaitan dengan keadaan klien. 
Pelaksanaan timbang terima 
dengan  keselamatan pasien bagi 
perawat pelaksana dapat 
mewujudkan keselamatan pasien 
dalam pelayanan keperawatan di 
rumah sakit. Jika keselamatan 
pasien telah dilakukan dengan 
baik dan efektif maka mutu 
pelayanan keperawatan melalui 
aspek keselamatan pasien akan 
semakin meningkat dan 
berkualitas. Hal ini juga sesuai 
dengan penelitian Kamil (2011) 
timbang terima yang tidak efektif 
dapat berkonstribusi terhadap 

 1. Pelaksanaan timbang terima 
pasien di Rumah Sakit 
Bhayangkara Palembang 
kategori baik dengan nilai 
(65,1%)  

2. Keselamatan pasien di Rumah 
Sakit Bhayangkara Palembang 
kategori kategori baik dengan 
nilai (53,5%)  

3. Ada hubungan antara timbang 
terima dengan keselamatan 
pasien dengan nilai P Value = 
0,000 (p Value a < 0,05) 
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