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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau Health-

Care Associated Infections (HAIs) merupakan masalah penting di seluruh 

dunia yang mengalami peningkatan setiap tahun (Depkes RI,2011). Salah satu 

contoh infeksi yang terjadi di rumah sakit yaitu infeksi nosokomial. Infeksi 

nosokomial memberikan kontribusi yang besar terhadap tingginya angka 

kematian pasien. Perlu pemahaman yang baik tentang cara-cara penyebaran 

infeksi yang mungkin terjadi di rumah sakit. 

Septiari B.B (2012) mengemukakan bahwa penyebaran infeksi di 

rumah sakit umumnya terjadi melalui tiga cara yaitu melalui udara, percikan 

dan kontak langsung dengan pasien. Kontak langsung terjadi apabila 

pengunjung berhubungan langsung dengan pasien seperti berjabat tangan. 

Tangan dapat membawa kuman seperti bakteri dan virus. Meskipun terlihat 

bersih, kuman bisa saja ada di tangan. Mencuci tangan adalah salah satu cara 

sederhana dan paling efektif untuk mengontrol penyebaran infeksi di rumah 

sakit dan tempat pelayanan kesehatan, namun mencuci tangan sering 

diabaikan atau tidak diperhatikan. Perilaku cuci tangan adalah salah satu 

bentuk nyata dari hand hygiene. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan 

upaya membersihkan tangan baik menggunakan sabun antiseptik, handrub 
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maupun agen antiseptik lainnya (WHO,2009). Perilaku mencuci tangan yang 

benar menggunakan alcohol-based handrub merupakan hal yang mudah dan 

sederhana dan termaksud salah satu bentuk perilaku kesehatan yang dapat 

secara efektif menurunkan transmisi patogen penyebab infeksi nosokomial 

(Willison-Parry et al, 2013).  Hal tersebut didukung dengan penelitian yang 

menyatakan bahwa penggunaaan alcohol-based handrubs untuk cuci tangan 

dapat menurunkan angka infeksi nosokomial lebih dari 40% (Kampf et al, 

2009). 

Setiap orang yang berkunjung ke rumah sakit  atau pelayan kesehatan 

dapat membantu menghentikan penyebaran infeksi kuman dengan mencuci 

tangan (Health Service Executive, 2014). Pentingnya perilaku cuci tangan 

tidak hanya bertujuan demi keselamatan pasien dan keluarga, namun juga 

pengunjung rumah sakit. Temuan melaporkan kepatuhan cuci tangan yang  

dilakukan pengunjung rumah sakit di ruang anak menunjukkan hasil yang 

rendah ( Birnbach et al, 2015., Randle et al, 2012). Penelitian lain yang serupa 

menyatakan persentase perilaku cuci tangan pengunjung hanya sebesar 5,7% 

(Randle et al, 2010). Didukung dengan penelitian Savage et al (2011) yang 

dilakukan di Inggris, angka perilaku cuci tangan pengunjung yang dilihat dari 

penggunaan sabun maupun handrub hanya sebesar 4,35% dan 3,95%.  
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Di Indonesia, penelitian mengenai perilaku cuci tangan oleh perawat 

atau petugas kesehatan telah banyak dilaporkan dan angka kepatuhannya pun 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasien dan pengunjung (Randle et al, 

2010). Sedangkan penelitian terkait kepatuhan cuci tangan pengunjung rumah 

sakit belum banyak dilaporkan, padahal pasien, kerabat dan pengunjung juga 

berpartisipasi aktif dalam proses transmisi patogen di lingkungan rumah sakit 

(Voirin et al, 2009). Begitu juga berbagai kebijakan yang mengatur cuci 

tangan pada pengunjung rumah sakit masih tidak termonitor dengan baik 

(Willison-Parry et al, 2013). 

Salah satu upaya dalam pencegahan infeksi nosokomial yang paling 

penting adalah perilaku cuci tangan karena tangan merupakan sumber 

penularan utama yang paling efisien untuk penularan infeksi nosokomial. 

Fasilitas beserta poster tentang langkah-langkah cuci tangan secara baik dan 

benar tentang  adanya handrub di setiap ruangan dan koridor di rumah sakit, 

juga peringatan melalui pengeras suara yang menginformasikan untuk 

mencuci tangan sebelum dan setelah jam berkunjung, ditambah dengan stiker 

tentang cuci tangan yang ditaruh di setiap pintu kamar pasien.  

Data awal penelitian yang diambil berdasarkan pengamatan peneliti 

pada rentang waktu mulai dari 22 Februari- 28 Februari 2018 di satu Rumah 

Sakit Swasta di Indonesia Tengah, terlihat dari total pengunjung yaitu 
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sebanyak 120 orang hanya 7 orang (5.84%) yang melakukan cuci tangan pada 

jam berkunjung 17.30- 20.00 WITA.  

Sehingga dari data awal yang diperoleh, ditambah dengan hasil 

penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai  manfaat pentingnya cuci 

tangan bagi pengunjung untuk mengurangi penularan infeksi membuat 

peneliti tertarik untuk meneliti perilaku cuci tangan pengunjung di satu 

Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melihat bahwa mencuci tangan 

adalah prosedur kesehatan yang paling penting dan salah satu faktor yang 

mempunyai pengaruh besar terhadap pencegahan infeksi nosokomial di rumah 

sakit. Dari data awal yang didapat menunjukkan bahwa presentase perilaku cuci 

tangan pengunjung sangat rendah. Perilaku cuci tangan pengunjung yang tidak 

dilakukan dengan baik dapat menyebabkan timbulnya infeksi nosokomial. Oleh 

karena itu peneliti tertarik untuk melakukan  penelitian mengenai  perilaku cuci 

tangan pengunjung di satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

perilaku pengunjung dalam melaksanakan cuci tangan sebelum dan 

sesudah berkunjung pada jam berkunjung di satu Rumah Sakit Swasta di 

Indonesia Tengah. 
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1.4. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti membuat sebuah pertanyaan 

penelitian, yaitu bagaimana gambaran perilaku pengunjung dalam mencuci 

tangan sebelum dan sesudah berkunjung di satu Rumah Sakit Swasta di 

Indonesia Tengah. 

1.5. Manfaat Penelitian  

1.5.1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber  ilmu atau  

wawasan keperawatan  mengenai perilaku pengunjung dalam melakukan 

cuci tangan di rumah sakit sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 

1.5.2. Manfaat Untuk Penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengalaman penelitian 

yang berkaitan dengan perilaku cuci tangan pengunjung di satu Rumah 

Sakit Swasta di Indonesia Tengah. 

1.5.3. Manfaat untuk Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan data tertulis 

kepada Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah terkait perilaku cuci 
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tangan pengunjung dan juga mengevaluasi  sistem infection control yang 

sudah berjalan untuk hasil yang lebih baik.   

1.5.4. Manfaat untuk faculty of Nursing Universitas Pelita Harapan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan Evidence Based 

Practice yang berguna bagi institusi pendidikan keperawatan serta 

menjadi acuan untuk dasar penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




