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ABSTRAK 
 

Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat 

asuhan pasien lebih aman. Budaya keselamatan pasien dipengaruhi oleh faktor utama 

yaitu sikap dan perilaku. Praktisi pelayanan kesehatan secara global memandang 

keselamatan pasien sebagai isu yang serius dan perlu diambil tindakan nyata dalam 

mengantisipasi dan melakukan perbaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

gambaran penerapan budaya keselamatan pasien di RS dr. Asmir Salatiga Tahun 2020. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, menggunakan 

rancangan penelitian deskriptif analitik. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

perawat pelaksana di RS dr. Asmir Salatiga sebanyak 137 perawat. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 58 perawat. 

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan budaya keselamatan sesuai itemnya didapatkan hasil 

item dimensi tingkat unit nilai rata-rata 34,41 dengan standar deviasi 11,576. Item  

dimensi tingkat rumah sakit nilai rata-rata 26,57 dengan standar deviasi 6,386. Item 

dimensi output nilai rata-rata 4,90 dengan standar deviasi 1,917. Item latar belakang 

responden nilai rata-rata 14,26 dengan standar deviasi 4,787. Kesimpulan pada penelitian 

ini memhunjukkan bahwa yang paling dominan adalah budaya keselamatan cukup 

sebanyak 41 perawat (70,7%). 

 
Kata Kunci : Budaya, Keselamatan, Pasien 

Daftar pustaka : 45 (2010-2019) 
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ABSTRACT 

 

 
Hospital patient safety is a system where the hospital makes patient care safer. Patient 

safety culture is influenced by main factors, namely attitudes and behavior. Health care 

practitioners globally view patient safety as a serious issue and real action needs to be 

taken to anticipate and make improvements. This study aims to describe the Overview Of 

The Implementation Of A Patient Safety Culture At Dr Asmir's Hospital, Salatiga, 2020. 

This type of research is quantitative research, using a descriptive analytic research 

design. The population in this study were all nurses at RS dr. Asmir Salatiga as many as 

137 nurses. Sampling in this study using purposive sampling with a sample size of 58 

nurses. Analysis of the data in this study using a descriptive test. 

The results showed that the safety culture according to the item, the result of the 

item dimension was the unit level average value of 34.41 with a standard deviation of           

11.576. The item dimension hospital level had a mean value of 26.57 with a standard 

deviation of 6.386. The output dimension items have a mean value of 4.90 with a standard 

deviation of 1.917. The background items of the respondents had an average value of     

14.26 with a standard deviation of 4.787. The conclusion in this study shows that the 

most dominant is safety culture, which is enough as many as 41 nurses (70.7%). 

Keywords: Culture, Safety, Patient 
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I. PENDAHULUAN 

Perhatian dunia terhadap 

keselamatan pasien dimulai  dari 

laporan Institute of Medicine  pada 

tahun 1999 terkait kesalahan medis dan 

jumlah kasus kejadian tidak diharapkan 

(Classen dkk., 2011; Hercules, 2010). 

Praktisi pelayanan kesehatan secara 

global memandang keselamatan pasien 

sebagai isu yang serius dan perlu 

diambil tindakan nyata dalam 

mengantisipasi dan melakukan 

perbaikan. Australia pada tahun 2000 

membentuk Australian Council for 

Safety and Quality in HealthCare. 

World Health Organization 

(2014) mengungkapkan fakta yang 

menyatakan bahwa 1 dari 10 pasien di 

negara berkembang termasuk Indonesia 

mengalami cedera pada saat menjalani 

pengobatan di rumah sakit. Undang 

Undang Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap 

 

tenaga kesehatan harus memberikan 

pelayanan  dengan  selalu 

mengutamakan keselamatan pasien. 

Namun faktor keberagaman dan 

kerutinan pelayanan kesehatan yang 

diberikan serta lingkungan rumah sakit 

yang kompleks dengan berbagai macam 

profesi, peralatan, prosedur, 

infrastruktur dan kebijakan dapat 

berpotensi menimbulkan kesalahan 

medis yang berujung pada insiden 

keselamatan pasien (Kalra dkk., 2013). 

Menurut Ardern & Jane (2012), 

budaya keselamatan pasien dipengaruhi 

oleh faktor utama yaitu sikap dan 

perilaku (senior management, middle 

management, supervisor, karyawan, 

keselamatan dan kesehatan yang 

representatif serta komitmen anggota 

komite), lingkungan ; (tipe organisasi, 

finansial, jenis pekerjaan yang 

dilakukan, desain pekerjaan, kecepatan 

kerja, pelatihan yang tersedia, garis 
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komunikasi), sistem ; (proses pelaporan 

kejadian/insiden yang mengancam 

keselamatan pasien, proses  audit, 

proses inventigasi, komunikasi dan 

sistem umpan balik). 

Berdasarkan hasil penelitian 

mulyati (2015) didapatkan data bahwa 

ditemukan sebagian besar (65.9%) 

perawat memiliki budaya keselamatan 

pasien yang kurang baik. Berdasarkan 

hasil penelitian ditemukan fakta bahwa 

tim kerja yang mendukungsebagian 

besar (57.8%) memiliki budaya 

keselamatan pasien yang baik  

sementara responden yang merasa tim 

kerjanya kurang mendukung sebagian 

jam berhubungan langsung dengan 

pasien sehingga keselamatan pasien 

menjadi bagian penilaian bagi perawat, 

perawat memiliki prinsip etik 

keperawatan yaitu nonmaleficience 

yaitu perawat tidak boleh memberikan 

kerugian atau membuat pasien menjadi 

terancam. Dengan hasil ini peneliti 

tertarik untuk meneliti gambaran 

penerapan budaya keselamatan  pasien 

di RS dr. Asmir Salatiga Tahun 2020. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui      gambaran tentang 

penerapan budaya keselamatan  pasien 

di RS dr. Asmir Salatiga Tahun 2020. 

besar (90.7%) memiliki budaya II. METODOLOGI 

keselamatan pasien yang kurang baik 

(Mulyati, 2015). 

Menurut Data Tim Keselamatan 

RS dr. Asmir Salatiga, Kejadian Tidak 

diharapkan (KTD) pada tahun 2016 

sebanyak 1 kasus pasien  jatuh, 

Kejadian Nyaris Cedera (KNC) 

sebanyak 2 kasus salah nama peresepan 

obat. Tahun 2020 didapatkan data KTD 

0 kejadian dan KNC 2 kasus salah  

nama peresepan obat. Berdasarkan hasil 

wawancara singkat peneliti terhadap 

beberapa Pokja Akreditasi KARS di RS 

dr. Asmir Salatiga. Tim Keselamatan 

Pasien Rumah Sakit (TKPRS) sudah di 

bentuk namun dalam pelaksanaannya 

masih sebatas pada pemenuhan 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan rancangan 

penelitian menggunakan desain 

deskriptif. Populasi total sebanyak 137 

perawat bangsal. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik non probability 

sampling dengan menggunakan 

purposive     sampling. Purposive 

sampling dengan jumlah 58 responden. 

Penelitian dilaksanakan di RS dr. Asmir 

Salatiga selama bulan Desember 2020. 

Analisis data menggunakan uji 

Univariat yaitu min, max,  mean, 

standar      deviasi      dan  varian 

menggunakan Program SPSS. 

dokumentasi pelaporan maupunIII. HASIL DAN PEMBAHASAN 

administratif kepentingan KARS, 

budaya keselamatan   pasien sebagai 

1. Karakteristik responden 
Tabel 1 Karakteristik responden 

fondasi dasar belum terbangun.    

Pelaksanaan penerapan 6 SKP pada 

tenaga profesi perawat masih 

menunjukkan data dibawah 100% yaitu 

85% sehingga masih belum optimal. 

Kejadian paling sering adalah kelalaian 

dalam melakukan upaya pencegahan 

terhadap kejadian risiko jatuh. Peneliti 

lebih memfokuskan pada perawat sebab 

perawat merupakan profesi tenaga 

kesehatan yang terbanyak jumlahnya di 

RS dr. Asmir Salatiga, perawat 

merupakan tenaga kesehatan yang 24 

Jenis Kelamin (f) (%) 
Laki-laki 22 37,9 
Perempuan 36 62,1 

Umur (f) (%) 

< 26 Tahun 19 32,8 

26-35 Tahun 25 43,1 

36-45 Tahun 10 17,2 

> 45 Tahun 4 6,9 

Pendidikan (f) (%) 
 

D3 38 65,5 

S1  Ners 20 34,5 
 

Lama kerja (f) (%) 
 

1-5 Tahun 37 63,8 
6-10 Tahun 11 19,0 

> 10 Tahun 10 17,2 
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Karakteristik   responden 

berdasarkan jenis kelamin yang 

paling banyak adalah perempuan 

sebanyak 36 orang (62,1%). Hasil 

penelitian   ini  sejalan   dengan 

penelitian   Suci  (2018)      yang 

menunjukkan  bahwa  responden 

memiliki jenis  kelamin    paling 

dominan  yaitu   perempuan 

sebanyak  67  orang   (82,7%). 

Sebagian besar perawat di RS Dr. 

Asmir Salatiga berjenis kelamin 

perempuan.    Menurut Riyadi & 

Kusnanto      (2017)       dunia 

keperawatan lebih identik dengan 

ibu/wanita    yang  lebih   dikenal 

dengan   Mother   Instinc.   Wanita 

mempunyai rasa mengasihi dan 

menyayangi      lebih        besar 

dibadingkan     laki-laki    karena 

memiliki sifat mother instinc. Rasa 

mengasihi   yang  dimiliki oleh 

wanita akan berdampak pada 

perlakuan yang diberikan kepada 

pasien dalam menjaga keselamatan 

dan kenyaman pasien. 

Karakteristik    responden 

berdasarkan  umur   yang   paling 

banyak  adalah   26-35   Tahun 

sebanyak 25 orang (43,1%). Hasil 

penelitian  ini    sesuai   dengan 

penelitian Heriyati, Al-Hijrah & 

Masniati    (2019)      yang 

menunjukkan   bahwa  mayoritas 

umur  responden  adalah   26-35 

tahun sebanyak 99 orang (43,8%). 

Umur berkaitan dengan tingkat 

kedewassaan atau maturitas, dalam 

arti semakin    meningkat    umur 

seseorang akan meningkat pula 

kedewasaan     secara    teknik, 

begitupula   dengan       aspek 

psikologis  dalam   melaksanakan 

tugas. Umur dalam rentang 26-35 

tahun berada pada tahapan umur 

maturitas dimana seseorang sudah 

mampu dalam menganalisa dan 

mencari solusi terhadap sebuah 
permasalahan (Sukasih & 
Suharyanto, 2012). 

Karakteristik responden 

berdasarkan pendidikan yang 

paling banyak adalah D3 

Keperawatan sebanyak 38 orang 

(65,5%). Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Syam 

(2017) yang menunjukkan bahwa 

mayoritas responden memiliki 

tingkat pendidikan D3 sebanyak 67 

orang (47,5%). Oleh karena itu 

setelah lulus, siswa keperawatan 

sudah mengenal sedikit atau 

gambaran umum dengan fenomena 

keselamatan pasien dan peran 

perawat dalam meningkatkan 

keamanan pelayanan, sehingga 

kesalahan praktik perawatan dapat 

diminimalisir (Vaismoradi, 2011). 

Karakteristik responden 

berdasarkan lama kerja  yang 

paling banyak 1-5 Tahun sebanyak 

37 orang (63,8%). Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian Syam 

(2018) yang menunjukkan bahwa 

lama kerja perawat yang paling 

dominan adalah 1-5  tahun 

sebanyak 90 orang (63,8%). 

Berdasarkan opini peneliti 

menyimpulkan bahwa jumlah lama 

kerja perawat yang paling banyak 

adalah 1-5 tahun dikarenakan 

banyaknya tenaga kerja yang baru 

yang dapat menumbuhkan 

semangat kerja yang tingi serta 

meningkatkan sifat berhati-hati 

dalam memberikan pelayanan 

kepada pasien. Sifat hati-hati yang 

dilakukan dapat menjaga 

keselamatan pasien selama dalam 

masa perawatan di rumah sakit. 

 

2. Penerapan Budaya keselamatan di 

Rumah Sakit dr Asmir Salatiga  

Tabel 2 Penerapan Budaya 

keselamatan di Rumah Sakit dr  

Asmir Salatiga 
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Budaya  

Keselamatan 

Mean SD 

Keterbukaan 

komunikasi 

21,84 4,518 

Umpan balik 8,91 2,080 

Respon non punitive 20,38 4,295 

Pembelajaran 

organisasi 

8,43 2,310 

Staffing 8,05 2,910 

Harapan dan  

tindakan supervisor 

10,40 3,866 

Kerjasama dalam  

unit 

2,760 1,502 

Dukungan  

manajemen 

2,88 1,579 

Serah terima  

dan transisi 

11,43 3,234 

Kerjasama antar unit 7,81 2,678 

Frekuensi pelaporan  7,81 2,678 

Persepsi keseluruhan 115,380 3,928 

Budaya  

Keselamatan 

Mean SD 

Dimensi Tingkat 

Unit 

83,66 10,286 

Dimensi Tingkat 

Rumah Sakit 

26,57 6,386 

Dimensi Output 2,31 1,353 

Latar Belakang 

Responden 

5,74 1,987 

Budaya  

Keselamatan 

(f) (%) 

Baik 0 0 

Cukup  41 70,7 

Kurang  17 29,3 

 
 

Hasil penelitian budaya 

keselamatan berdasarkan itemnya 

didapatkan hasil item dimensi 

tingkat unit nilai rata-rata 83,66 

dengan standar deviasi  10,286. 

Item dimensi tingkat rumah sakit 

nilai rata-rata 26,57 dengan standar 

deviasi 6,386. Item dimensi output 

nilai rata-rata 2,31 dengan standar 

deviasi 1,353. Item latar belakang 

responden nilai rata-rata 5,74 

dengan standar deviasi 1,987. 

Gambaran penerapan budaya 

keselamatan di Rumah Sakit dr. 

Asmir Salatiga yang paling 

dominan adalah cukup sebanyak 41 

perawat (70,7%) dan yang kurang 

sebanyak 17 perawat (29,3%). 

 

 

 

 

Hasil penelitian budaya 

keselamatan berdasarkan 12  

dimensi menunjukkan hasil dimensi 

keterbukaan komunikasi dengan 

rata-rata 21,84 dan standar deviasi 

4,518. Dimensi umpan balik dengan 

rata-rata 8,91 dan standar deviasi 

2,080.  Dimensi respon non punitive 

dengan rata-rata 20,38 dan standar 

deviasi 4,295.  Dimensi 

pembelajaran organisasi dengan 

rata-rata 8,43 dan standar deviasi 

2,310.  Dimensi staffing          

dengan rata-rata 8,05 dan standar 

deviasi 2,910. Dimensi harapan dan 

tindakan supervisor dengan rata-rata 

10,40 dan standar deviasi 3,866. 

Dimensi kerjasama dalam unit 

dengan rata-rata 2,76 dan standar 

deviasi 1,502. Dimensi dukungan 

manajemen dengan rata-rata 2,88 

dan standar deviasi 1,579. Dimensi 

serah terima dan transisi dengan 

rata-rata 11,43 dan standar deviasi 

3,234.  Dimensi kerjasama antar unit 

dengan rata-rata 7,81 dan standar 

deviasi 2,678. Dimensi frekuensi 

pelaporan dengan rata-rata 7,81 dan 

standar deviasi 2,678. Dimensi 

persepsi keseluruhan dengan rata-

rata 15,38 dan standar deviasi 3,928. 

Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Syam (2018) di 

RS Ibnu Sina Makasar yang  

menunjukkan bahwa. Budaya 

keselamatan pasien tergolong 

positif. Berdasarkan dimensinya, 

rata-rata keseluruhan tingkat respon  

positif dari 12 dimensi budaya 

keselamatan pasien adalah sebesar 

87,94%. Dimensi yang memiliki 

persentase respon positif tertinggi 

adalah ekspektasi 

supervisor/manajer dan tindakan 

promosi keselamatan pasien dan 

dimensi yang memiliki persentase 

respon positif terendah adalah 

respon non punitive/respon tidak 
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menghukum. Instalasi yang 

memiliki budaya keselamatan 

pasien dengan respon positif 

tertinggi adalah instalasi rawat 

inap. 

Respon non punitive 

menunjukkan sejauh mana 

pengakuan tentang kesalahan 

pelayanan yang terjadi tidak 

ditanggapi dengan hukuman 

melainkan dengan 

mengidentifikasi    masalah    yang 

terjadi dan penyebabnya. Hasil 

penelitian tersebut sesuai dengan. 

Canadian Nurse Association yang 

menyatakan    respon     tidak 

menghukum   terhadap  kesalahan 

masih  menjadi     faktor    yang 

menghambat        pelaksanaan 

pemberian   asuhan   keperawatan 

yang aman  bagi   pasien.(5) 

Kesalahan  medis  sangat   jarang 

disebabkan oleh faktor kesalahan 

manusia secara tunggal, namun 

lebih banyak disebabkan karena 

kesalahan sistem di rumah sakit, 

yang mengakibatkan rantai-rantai 

dalam sistem  terputus  (CAN, 

2014). Hal ini sejalan pula dengan 

AHRQ dengan survei rumah sakit 

tentang   pelaksanaan  budaya 

keselamatan      pasien     yang 

menyatakan     respon     tidak 

menghukum   terhadap  kesalahan 

merupakan komponen yang masih 

rendah penerapannya yaitu sebesar 

44% (Sorra et al, 2014). 

Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Chen dan Hui Li (2011) yang 

menyatakan 83% responden di 

Taiwan memberikan respon positif 

pada dimensi ini, yakni 83% lebih 

tinggi di atas rata-rata nilai respon 

yang dilakuakn oleh  AHRQ 

dengan skor respon positif 74%. 

Namun, hasil penelitian berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan 

Minuzzi, yang mendapatkan hasil 

respon dimensi ini masih berada 

51,72%, perawat mengatakan 

bahwa meski manajemen 

memperhitungkan saran tim dan 

tidak memberikan tekanan pada 

petugas dalam situasi dimana 

pekerjaan menjadi sangat padat, 

namunpihak manajemen pun tidak 

memberikan pujian atau reward 

atas upaya petugas dalam fokus 

keselamatan pasien (Minuzzi et al, 

2016). Dimensi yang perlu 

diperhatikan guna meningkatkan 

keselamatan pasien, manajemen 

hendaknya menghargai perawat 

saat mereka melakukan proses 

perawatan sesuai prosedur 

keselamata pasien yang telah 

ditetapkan dan mempertimbangkan 

saran atau masukan dari perawat 

guna meningkatkan budaya 

keselamatan pasien (Gozlu & 

Kaya, 2016). 

Budaya keselamatan 

menurut  Pronovost  &  Sexton 

(2015) adalah karakteristik budaya 

keselamatan pasien yang proaktif, 

meliputi komitmen dari pimpinan 

untuk mendiskusikan dan belajar 

dari kesalahan, mendorong dan 

mempraktikkan kerja sama tim, 

membuat sistem pelaporan terkait 

KTD, KNC dan sentinel serta 

memberikan penghargaan bagi staf 

yang menjalankan   program 

keselamatan pasien dengan baik. 

Budaya keselamatan pasien 

postif meliputi  komunikasi yang 

didasarkan pada kepercayaan dan 

terbuka, proses dan alur informasi 

yang baik,     persepsi   bersama 

tentang arti penting keselamatan 

pasien, perhatian pada pengenalan 

pentingnya   kesalahan.   Budaya 

keselamatan lainnya yakni adanya 

alat ukur yang meyakinkan tentang 

keselamatan    pasien, identifikasi 

proaktif terhadap ancaman laten 

keselamatan pasien, pembelajaran 

organisasi, komitmen  pemimpin 

dan para staf serta pendekatan 
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tidak menyalahkan terhadap 

pelaporan kejadian (Walshe & 

Boaden, 2016). 

Budaya keselamatan pasien 

negatif meliputi tingkat karir yang 

curam antar staf medis dengan staf 

lain, hubungan tim kerja yang 

renggang, dan keengganan 

mengakui kesalahan. Gibson et al 

(2016) menyatakan budaya 

keselamatan pasien postif akan 

meningkatkan produktivitas, 

sedangkan budaya keselamatan 

pasien negatif akan merusak 

keefektifan dari suatu tim dan 

menimbulkan efek desain 

organisasi yang tidak baik. Dalam 

budaya keselamatan pasien baik 

pemimpin organisasi, pihak 

manajemen dan staf perlu belajar 

secara terus menerus guna 

meningkatkan kinerja organisasi 

dan menunjukkan keberhasilan 

upaya dalam peningkatan dan 

perbaikan budaya keselamatan 

pasien (Pronovost et al, 2013). 

Karyawan yang mempunyai 

iklim  kerja   yang  baik   akan 

meningkatkan budaya keselamatn 

pasien. Adanya iklim kerja yang 

baik memberi keyakinan bahwa 

pengecekan/pengukuran 

keselamatan    sebagai     tindakan 

pencegahan     yang        mujarab 

(confidence in the efficacy of 

preventative   (safety)   measures) 

dan menjadi   bagian    penilaian 

kinerja karyawan (Wijaya dkk, 

2015). Pembagian kerja adalah 

rekaman    tertulis     mengenai 

tanggungjawab   dari    pekerjaan 

tertentu,   diharapkan       dengan 

adanya pembagian kerja pegawai 

dituntut penyelesaian setiap tugas 

yang   dibebankan   kepadanya 

dengan     tanggung         jawab 

sepenuhnya,   beban  kerja   yang 

menjadi   tanggung jawab   serta 

mencegah kemungkinan terjadinya 

tumpang    tindih    pekerjaan, 

pemborosan dan saling melempar 

tanggung jawab bilamana terjadi 

kesalahan dan kesulitan 

(Hardiyanti, 2017). 

Keselamatan  pasien 

merupakan tanggung jawab semua 

pihak yang berkaitan dengan 

pemberi pelayanan kesehatan, 

stakeholder mempunyai tanggung 

jawab memastikan tidak ada 

tindakan yang membahayakan 

pasien (Sumangkut et al, 2017). 

Masyarakat, pasien, dokter, tenaga 

perawat,     tenaga kesehatan, 

peneliti, kalangan professional, 

lembaga akreditasi rumah sakit dan 

pemerintah memiliki tanggung 

jawab bersama dalam upaya 

keselamatan pasien (Ballard, 

2013).    Keselamatan   pasien 

menjadi prioritas utama dalam 

layanan kesehatan dan merupakan 

langkah kritis pertama untuk 

memperbaiki kualitas pelayanan 

serta berkaitan dengan mutu dan 

citra rumah sakit (Idris, 2017). 

IV. SIMPULAN 

1. Karakteristik responden berdasarkan 

jenis kelamin yang paling banyak 

adalah perempuan sebanyak 36 

orang (62,1%), berdasarkan umur 

yang paling banyak adalah 26-35 

Tahun sebanyak 25 orang (43,1%), 

berdasarkan pendidikan yang paling 

banyak adalah D3 Keperawatan 

sebanyak 38 orang (65,5%) dan 

berdasarkan lama kerja yang paling 

banyak 1-5 Tahun sebanyak 37 

orang (63,8%). 

2. Hasil penilaian budaya keselamatan 

sesuai itemnya didapatkan hasil item 

dimensi tingkat unit nilai rata-rata 

83,66 dengan  standar  deviasi 

10,286. Item dimensi tingkat rumah 

sakit nilai rata-rata 26,57 dengan 

standar deviasi 6,386. Item dimensi 

output nilai rata-rata 2,31 dengan 

standar deviasi 1,353. Item latar 

belakang responden nilai rata-rata 

5,74 dengan standar deviasi 1,987. 
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Gambaran penerapan budaya 

keselamatan di Rumah Sakit dr. 

Asmir Salatiga yang paling dominan 

adalah cukup sebanyak 41 perawat 

(70,7%) dan yang kurang sebanyak 

17 perawat (29,3%). 

3. Penerapan budaya kelesamatan di  

RS dr. Asmir Salatiga menunjukkan 

yang paling dominan adalah cukup 

sebanyak 41 perawat (70,7%) dan 

yang kurang sebanyak 17 perawat 

(29,3%) 
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