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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau Health-care 

Associated Infection (HAIs) merupakan masalah penting di seluruh dunia 

yang meningkat (Depkes RI, 2008). Salah satu contoh infeksi yang terjadi di 

Rumah Sakit yaitu infeksi nosokomial. Berdasarkan survei prevalensi yang 

dilakukan oleh WHO (2010) di 55 rumah sakit dari 14 negara yang mewakili 

empat wilayah kerja WHO (Eropa, Mediterania, Asia Tenggara dan Pasifik 

Barat) menunjukkan rata-rata 8,7% dari pasien yang dirawat di rumah sakit 

mengalami HAIs dan frekuensi tertinggi HAIs dilaporkan dari rumah sakit di 

Asia Tenggara dengan prevalensi 11%.  

     Data HAIs di Indonesia belum banyak ditemukan dan baru terdapat data 

HAIs dari 10 rumah sakit umum pendidikan. Terdapat angka kejadian HAIs 

yang cukup tinggi, berkisar antara 6-16 % dengan rata-rata 9,8 %. Seperti 

halnya fenomena gunung es, angka tersebut belum mencerminkan angka 

sebenarnya di Indonesia karena diakibatkan oleh kurangnya pelaporan 

(Depkes RI, 2008).  

     Kondisi angka infeksi di Rumah Sakit cenderung meningkat karena 

pemahaman tentang bagaimana mencegah infeksi dan implementasi belum 

seimbang. Selain itu diperlukan pemahaman yang baik tentang cara-cara 

penyebaran infeksi yang mungkin terjadi di rumah sakit. Betty (2012) 
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mengemukakan bahwa penyebaran infeksi di rumah sakit umumnya terjadi 

melalui tiga cara yaitu melalui udara, percikan dan kontak langsung dengan 

pasien.  

     Terjadinya infeksi di rumah sakit akan menimbulkan banyak kerugian, 

antara lain lama hari perawatan bertambah panjang, penderitaan bertambah, 

biaya meningkat (Darmadi, 2008). Salah satu upaya dalam mengurangi 

penyebaran infeksi melalui kontak langsung dengan pasien di rumah sakit 

adalah cuci tangan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian yang 

menjelaskan bahwa cuci tangan efektif untuk menurunkan infeksi 

nosokomial (WHO, 2016).  

     Cuci tangan adalah suatu proses yang dilakukan secara mekanik untuk 

melepaskan kotoran dan debris dari kulit tangan dengan menggunakan sabun 

dan air. Cuci tangan dilakukan untuk mencegah penyebaran mikroba patogen 

pada pasien, oleh karena itu pelaksanaan cuci tangan sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) sangat efektif dan sederhana untuk menurunkan 

kejadian infeksi nosokomial (Depkes RI, 2008). Sesuai SOP terdapat 5 

momen dalam mencuci tangan yaitu sebelum kontak dengan pasien, sebelum 

tindakan aseptik, setelah terkena cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan 

pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan disekitar pasien (Siloam 

Hospital, 2012). 

     Kontak antara petugas kesehatan dan pasien merupakan salah satu 

transmisi terjadinya infeksi nosokomial. Perawat memiliki andil yang sangat 

besar terhadap terjadinya infeksi nosokomial karena perawat merupakan 

tenaga kesehatan yang paling banyak melakukan kontak dengan pasien dan 
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berinteraksi secara langsung dengan pasien selama 24 jam (Ernawati, 2014). 

Menurut Arifianto (2017), kepatuhan merupakan suatu tahap awal perilaku, 

maka semua faktor yang mendukung atau memengaruhi perilaku juga akan 

memengaruhi kepatuhan. Sedangkan kepatuhan perawat adalah perilaku 

perawat terhadap suatu tindakan, prosedur atau peraturan yang harus 

dilakukan atau ditaati. 

     Menurut data pencegahan dan pengendalian infeksi pada salah satu 

Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah pada Maret 2016 hingga Maret 

2017, persentase tenaga kesehatan yang melakukan upaya cuci tangan untuk 

mengurangi resiko infeksi hanya sekitar 63%. Hal ini tidak memenuhi batas 

standar WHO yaitu 75%. Berdasarkan hasil observasi tanggal 12 Februari 

2018 pada empat perawat dinas pagi di lantai dua ruang rawat inap di salah 

satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah yang dilakukan oleh penulis, 

dua dari empat perawat tidak menerapkan five moment cuci tangan yaitu pada 

momen ke dua (sebelum melakukan tindakan aseptik) dan momen ke empat 

(setelah kontak dengan pasien). Setelah dilakukan wawancara kepada 

perawat-perawat tersebut, mereka mengatakan bahwa terlalu banyak 

pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga terkadang mereka lupa untuk 

mencuci tangan. 

     Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan perawat 

dalam mencuci tangan, faktor-faktor tersebut yaitu beban kerja yang tinggi, 

kurangnya waktu untuk pelaksanaan cuci tangan, letak bahan cuci tangan 

yang sulit di akses, adanya iritasi kulit, jenis kelamin, persepsi, dan profesi 

petugas kesehatan (WHO, 2009). Sri (2012) dalam penelitiannya pada 58 
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perawat di Rumah Sakit Imanuel Bandung juga menemukan bahwa faktor-

faktor yang memengaruhi kepatuhan perawat dalam mencuci tangan adalah 

tingkat pendidikan (32%), tingkat pengetahuan (67,2%), masa kerja (81,7%), 

pengawasan (84,5%), ketersediaan tenaga kerja (53,4%), ketersediaan 

fasilitas (100%), dan pengaruh kebijakan Rumah Sakit (100%). Namun, 

dalam arikel ini tidak dilakukan uji pengaruh sehingga artikel tidak dapat 

menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perawat melakukan 

hand hygiene.  

     Winship dan Mc Clunie (2016) melakukan kajian literatur dengan tujuan 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perawat 

dalam melakukan hand hygiene selama melakukan perawatan pada pasien. 

Kajian literatur tersebut menggunakan metode analisis tematik. Hasil kajian 

literatur tersebut menyatakan terdapat 5 faktor yang memengaruhi kepatuhan 

perawat dalam melakukan hand hygiene selama melakukan perawatan pada 

pasien yaitu keterbatasan waktu dan kesibukan, cuci tangan sebagai 

pelindung diri perawat dan mengurangi resiko, waspada terhadap paparan, 

mengubah niat menjadi kebiasaan, tekanan sosial dan role model. Namun, 

hasil kajian literatur tersebut tidak mengelompokkan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kepatuhan perawat melakukan hand hygiene. Oleh 

karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi 

kepatuhan perawat dalam melakukan hand hygiene menggunakan metode 

kajian literatur. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Perawat memiliki andil yang sangat besar terhadap terjadinya infeksi 

nosokomial karena perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling banyak 

melakukan kontak dengan pasien dan berinteraksi secara langsung dengan 

pasien selama 24 jam (Ernawati, 2014). Namun berdasarkan observasi dan 

wawancara di lapangan, beberapa perawat tidak melakukan cuci tangan 

sesuai dengan five moment cuci tangan karena terlalu banyak pekerjaan yang 

harus diselesaikan. Menurut Sri (2012) dalam penelitiannya pada 58 perawat 

di Rumah Sakit Imanuel Bandung juga menemukan bahwa faktor-faktor yang 

sangat memengaruhi kepatuhan perawat dalam mencuci tangan adalah 

ketersediaan fasilitas (100%) dan pengaruh kebijakan Rumah Sakit (100%). 

Menurut Arifianto (2017), kepatuhan perawat adalah perilaku perawat 

terhadap suatu tindakan, prosedur atau peraturan yang harus dilakukan atau 

ditaati. Ketidakpatuhan perawat melakukan hand hygiene menyebabkan 

terjadinya infeksi nosokomial di Rumah sakit sehingga menimbulkan banyak 

kerugian, antara lain lama hari perawatan bertambah panjang, penderitaan 

bertambah, biaya meningkat (Darmadi, 2008).  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan 

perawat dalam melakukan hand hygiene menggunakan metode kajian 

literatur. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Untuk mengidentifikasi faktor internal yang memengaruhi 

kepatuhan perawat dalam melakukan hand hygiene. 

2) Untuk mengidentifikasi faktor eksternal yang memengaruhi 

kepatuhan perawat dalam melakukan hand hygiene. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

     Pertanyaan penelitian di dalam penelitian ini yaitu apa faktor-faktor yang 

memengaruhi kepatuhan perawat dalam melakukan hand hygiene 

berdasarkan kajian literatur? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritikal 

     Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat menambah sumber 

ilmu/wawasan keperawatan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi 

kepatuhan perawat dalam melakukan hand hygiene. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Fakultas Ilmu Keperawatan dan Ilmu Kesehatan UPH yaitu 

diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk 

bahan belajar mengajar di akademik merujuk pada pentingnya 

kepatuhan perawat dalam mencuci tangan terhadap penyebaran 

infeksi nosokomial di rumah sakit. 

2) Bagi Perawat dan Mahasiswa Keperawatan yaitu diharapkan kajian 

literatur ini dapat menjadi sumber informasi dalam proses 

pembelajaran maupun praktik lapangan mengenai faktor-faktor 
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yang memengaruhi kepatuhan perawat dalam melakukan hand 

hygiene. 

3) Bagi Institusi Rumah Sakit yaitu diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan 

perawat dalam melakukan hand hygiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




