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BAB I 

PENDAHULUAN  

         Pada bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan khusus, pertanyaan 

penelitian serta manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

     Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang adalah upaya 

kesehatan dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di sarana di rumah sakit. 

Tenaga kesehatan bersama dalam sebuah tim kesehatan memberikan upaya 

kesehatan yang aman dan bertujuan memberikan pelayanan yang bermutu dan 

kesembuhan pasien. Perawat adalah salah satu tenaga kesehatan dalam tim 

kesehatan tersebut. Upaya kesehatan yang aman dilakukan oleh perawat dengan 

metode asuhan keperawatan dengan suhan keperawatan yang diberikan, perawat 

berupaya memberikan pemecahan masalah yang dialami pasien sehubungan 

dengan gangguan kesehatannya. Perilaku perawat dalam asuhan keperawatan 

harus selalu aman bagi diri sendiri dan pasien, salah satunya adalah dengan 

penggunaan alat pelindung diri (APD). Infeksi nosokomial atau yang sekarang 

disebut sebagai infeksi yang berkaitan dengan pelayanan difasilitas pelayanan 

kesehatan atau Healthcare Associate Infections (HAI) dan infeksi yang didapati 

dari pekerjaan merupakan masalah penting di seluruh dunia yang terus 

meningkat (Arifianto, 2017). 

Pasien, petugas kesehatan, pengunjung dan penunggu pasien merupakan 

kelompok yang paling berisiko terjadinya infeksi nosokomial, karena infeski ini 

dapat menular dari pasien ke petugas kesehatan, dari pasien ke pengunjung atau 

keluarga ataupun dari petugas ke pasien (Husain, 2008). Infeksi nosokomial



 
 

 
 

merupakan infeksi akibat transmisi mikroorganisme patogen ke pasien yang 

sebelumnya tidak terinfeksi yang berasal dari lingkungan rumah sakit. Resiko 

infeksi nosokomial selain terjadi pada pasien, dapat juga terjadi pada para 

petugas rumah sakit yang memungkinkan petugas yang terpajan dengan kuman 

yang berasal dari pasien dan ini akan berpengaruh pada  mutu pelayanan rumah 

sakit. Infeksi nosokomial merupakan infeksi serius dan berdampak merugikan 

klien karena. harus menjalani perawatan di rumah sakit lebih lama, akibatnya 

biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar dan parahnya infeksi nosokomial 

juga dapat mengakibatkan kematian (Arifianto, 2017).  

Data dari World Health Organization (WHO) menunjukan bahwa infeksi 

nosokomial di dunia mempunyai angka kejadian yang cukup tinggi yaitu 5 % per 

tahun atau 9 juta dari 190 juta pasien yang dirawat di rumah sakit. Akibat Infeksi 

nosokomial ini angka kematian mencapai 1 juta per tahunnya. Survey yang 

dilakukan oleh WHO di 14 negara, dari 55 rumah sakit ditemukan 8.7 % pasien 

dengan infeksi nosokomial dan 1.4 juta orang diseluruh dunia menderita infeksi 

nosokomial yang diakibatkan perawatan di rumah sakit. APD sangat diperlukan 

oleh perawat yang sehari-hari terpapar dengan berbagai jenis infeksi. 

Penggunaan APD dapat mengurangi dan mencegah penularan infeksi selama 

asuhan keperawatan diberikan kepada pasien. 

 Oleh karena itu penggunaan APD menjadi sebuah kewajiban yang harus 

dipatuhi oleh semua perawat ruang rawat inap dan semua unit yang berhubungan 

dengan pasien di rumah sakit. Salah satu APD tersebut adalah sarung tangan. 

Menurut jurnal ilmiah kesehatan keperawatan (2014), pemakaian sarung tangan 

ini bertujuan untuk melindungi tangan dan kontak dengan darah, semua jenis 

cairan tubuh, sekret,kulit yang tidak utuh, selaput lendir pasien dan benda yang 

terkontaminasi. APD sangat penting bagi perawat. Setiap hari perawat selalu 

berinteraksi dengan pasien dan bahaya-bahaya di rumah sakit, hal tersebut 

membuat perawat beresiko terkena HAI. HAI adalah salah satu efek samping 
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yang paling umum dalam pemberian perawatan. Sebagian besar disebabkan oleh 

organisme resisten antibiotik (WHO, 2017).  

Berdasarkan data Jamsostek (2011) bahwa angka kecelakaan kerja di 

Indonesia mencapai 99.491 kasus yang diakibatkan kelalaian penggunaan APD 

secara umum pada beberapa unit kerja . Salah satu hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan di Rumah sakit Sari Asih Serang Provinsi Banten dengan cara 

observasi, didapatkan data ketidakpatuhan perawat dalam penggunaan APD yaitu 

ruangan ICU (39%), perinatology (62%), ruang anak (79%), IGD (63%) dan 

ruang VIP (45%), dengan jumlah rata-rata perawat di tiap ruangan sebanyak 20 

orang perawat. Ketidakpatuhan perawat dalam penggunaan APD ini tidak 

menggunakan handscoon atau masker, atau bahkan keduanya saat melakukan 

tindakan keperawatan, misalnya pemasangan infus dan pemberian  pemberian 

obat suntik dengan alasan lupa ataupun merasa kesulitan dan tidak nyaman saat 

melakukannya (Asri Asmi, 2016).   

Hasil studi pendahuluan lainnya seperti yang dilakukan oleh Perwitasari 

dan anwar menyatakan bahwa berdasarkan penggunaan APD, lebih dari 40% 

petugas labolatorium RSU Cipto Mangunkusumo Jakarta berisiko tinggi 

terinfeksi penyakit berbahaya. Penelitian  Prihatiningsih dan Supratman di RS 

Dr. Moewardi Solo mengidentifikasi 71% perawat yang memakai APD dengan 

sempurna, 20% memakai APD kurang sempurna dan 9% perawat tidak memakai 

APD. Penelitian juga dilakukan oleh Pancaningrum di RS Haji Jakarta 

mengidentifikasi 39,1% perawat tidak menggunakan APD saat melakukan 

tindakan (Bima Satriya Dewantara, 2016). Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Chrysmadani (2011) dalam (Bima Satriya Dewantara, 2016) menunjukan 

bahwa ada hubungan antara motivasi perawat dengan kepatuhan perawat dalam 

penggunaan APD di RS Graha Husada.  

Tingginya frekuensi kontak dengan darah penderita akan meningkatkan 

risiko terjadinnya infeksi pada tenaga kesehatan seperti penelitian yang dilakukan 

terhadap 24.000 tenaga kesehatan di rumah sakit selama tiga tahun menunjukkan 
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bahwa insiden kontak darah (exposure rate) 3,5 per 100 pekerja per tahun 

(Denis,2003) dalam (Asri Asmi, 2016). Berdasarkan hasil penelitian Dedek 

Mulyanti (2008) menunjukkan bahwa 45% bidan di RSU Meuraxa Banda Aceh 

menggunakan APD dengan baik dan benar dalam melakukan tindakan. Di 

Indonesia yaitu di sepuluh RSU Pendidikan, infeksi nosokomial cukup tinggi 

yaitu enam sampai dengan 16 persen dengan rata-rata 9,8% hasil penelitian di 

RSU. Sleman kejadian infeksi nosokomial luka operasi sebesar 13,04% dan 

infeksi nosokomial di ruang interna sebesar 15,74% (Suparno, 2003) dalam 

(Nirmawati,2010).  

Centre For Disease Control (CDC) memperkirakan setiap tahun terjadi 

385.000 kejadian luka akibat benda tajam yang terkontaminasi darah pada tenaga 

kesehatan di rumah sakit di Amerika Serikat Lebih dari 8 juta petugas kesehatan 

di rumah sakit terpajan darah atau cairan tubuh lainnya, diantaranya melalui jenis 

kontak luka dengan instrumen tajam yang terkontaminasi seperti jarum dan pisau 

bedah (82%), kontak dengan selaput lendir mata, hidung atau mulut (14%), 

terpajan dengan kulit yang terkelupas atau rusak (3%), dan gigitan manusia (1%) 

(Yusran, 2008) dalam (Asri Asmi, 2016).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohani tahun 2009 ditemukan 

bahwa kepatuhan dalam melakukan pencegahan infeksi nosokomial masih 

rendah, terlihat dari proporsi perawat yang tidak patuh yaitu 47,5%. Penelitian 

dilakukan oleh Sahara tahun 2011 perawat dan bidan memiliki tingkat ketidak 

patuhan dalam menerapkan kewaspadaan universal yaitu 47,6%. Penelitian yang 

dilakukan oleh Saragih tahun 2012 menunjukkan hasil tingkat kepatuhan perawat 

paling rendah pada umur >35 tahun yaitu 58,33 dan penelitian yang dilakukan 

oleh setyawati tahun 2008 dengan hasil perawat yang tidak patuh yang memiliki 

masa kerja lebih dari 10 tahun yaitu 50%. Hal tersebut menunjukan bahwa masih 

ada perawat yang memiliki tingkat kepatuhan kurang. Hasil penelitian oleh 

Siburian tahun 2012 didapatkan hasil pengetahuan perawat masih rendah 

terhadap penggunaan APD sebanyak 36,7% dan sikap negatif perawat dalam 
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penggunaan APD sebelum memberikan tindakan 53,30%. Penelitian Mashuri 

tahun 2013 didapatkan hasil terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan 

sarung tangan dalam pencegahan insiden hepatitis C dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,002 _ 0,05.  

Hasil penelitian Hayulita tahun 2014 didapatkan hasil motivasi perawat 

rendah dalam penggunaan APD 46,7%, Perawat yang tidak menggunakan APD 

50%, tidak menggunakan masker 50% dan tidak menggunakan sarung tangan 

80%, perawat yang motivasinya rendah dan tidak menggunakan APD sebesar 

78,6%. Masa kerja juga mempengaruhi kepatuhan seorang perawat dalam 

menggunakan APD, masa kerja berkaitan dengan lama seseorang bekerja 

menjalankan pekerjaan tertentu. Perawat yang bekerja lebih lama diharapkan 

lebih berpengalaman dan senior. Senioritas dan produktivitas pekerjaan berkaitan 

secara positif. Perawat yang bekerja lebih lama akan lebih berpengalaman dalam 

melakukan pekerjaannya dan semakin rendah keinginan perawat untuk 

meninggalkan pekerjaannya. (Alfrianto, 2017).  

Di Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah belum semua perawat 

menunjukan sikap patuh menggunakan alat pelindung diri dalam mengurangi 

resiko infeksi. Berdasarkan data yang diperoleh dari rumah sakit swasta 

Indonesia bagian tengah presentase pelaksanaan kepatuhan perawat 

menggunakan alat pelindung diri dalam mengurangi resiko infeksi masih naik 

turun dan tidak stabil, hal ini dilihat dari data yang didapati pada bulan  Mei 2017 

80%,  bulan Juni 2017 99%, bulan Juli 2017 96%, bulan Agustus 2017 89%, 

bulan September 96%, bulan Oktober 2017 89%, bulan November 2017 96% dan 

pada bulan Desember 2017 96% dan data tindakan dalam mengurangi resiko 

infeksi yang didapati pada bulan maret 2017 adalah 87%.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan, yang terlihat adalah perawat tidak 

menggunakan alat pelindung diri saat melakukan tindakan keperawatan saat 

melakukan kontak dengan pasien. Ketidakpatuhan perawat dalam penggunaan 

APD ini tidak menggunakan handscoon atau masker, atau bahkan keduanya saat 
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melakukan tindakan keperawatan, misalnya  saat memasang IV cateter, 

pemberian obat melalui intravena, perawatan luka dan pengukuran gula darah 

pada pasien dengan alasan lupa, ukurannya tidak sesuai dengan ukuran tangan 

atau tidak nyaman saat melakukannya bahkan ada beberapa perawat juga yang 

mengatakan bahwa jika menggunakan sarung tangan saat melakukan 

pemasangan infus nadinya tidak teraba. Beberapa perawat juga tidak 

menggunakan APD sesuai dengan jenis penyakit infeksi yang dialami pasien 

misalnya, ada perawat yang menggunakan masker saat melakukan tindakan 

keperawatan terhadap pasien MRSA sementara APD yang harus dipakai adalah 

sarung tangan. Beberapa perawat juga terlihat tidak memakai masker saat 

memasuki kamar pasien yang memiliki penyakit tuberkolosis dan perawat juga 

tidak menggunakan sarung tangan saat melakukan tindakan keperawatan 

terhadap pasien yang memiliki penyakit hepatitis B.   

Uraian diatas merupakan faktor-faktor internal dan eksternal dalam 

mempengaruhi kepatuhan seorang perawat menggunakan APD, dan dari uraian 

tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Faktor-faktor 

yang memengaruhi kepatuhan perawat dalam menggunakan alat pelindung diri di 

unit rawat inap lantai lima rumah sakit swasta di Indonesia bagian tengah. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian  

Mengacu dari uraian  masalah di atas maka sangat penting untuk seorang 

perawat dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Penggunaan alat pelindung 

diri merupakan komponen kunci dalam meminimalkan penyebaran penyakit dan 

mempertahankan suatu lingkungan bebas dari infeksi sekaligus sebagai upaya 

perlindungan diri oleh perawat dan pasien terhadap penularan penyakit. 

Berdasarkan data dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana faktor-faktor memengaruhi kepatuhan 

perawat  dalam penggunaan alat pelindung diri di unit rawat inap lantai lima 

Rumah Sakit Swasta di Indonesia bagian tengah. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Faktor-faktor apakah yang memengaruhi kepatuhan perawat dalam 

menggunakan alat pelindung diri di unit rawat inap lantai lima Rumah Sakit 

Swasta di Indonesia bagian tengah ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian       

1.5.1 Tujuan Umum 

Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perawat 

dalam menggunakan APD di unit rawat inap lantai lima Rumah Sakit 

Swasta di Indonesia bagian tengah. 

1.5.2 Tujuan khusus 

1)    Mengetahui karakteristik responden  

2)  Mengetahui kepatuhan perawat dalam menggunakan alat pelindung  

diri di ruang   rawat inap lantai lima Rumah Sakit Swasta di Indonesia 

bagian tengah. 
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3)  Mengetahui faktor internal yang memengaruhi kepatuhan perawat 

dalam menggunakan alat pelindung diri di ruang rawat inap lantai lima 

Rumah Sakit Swasta di Indonesia bagian tengah. 

4)   Mengetahui faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan perawat 

dalam menggunakan alat pelindung diri di ruang rawat inap lantai lima 

di Rumah Sakit Swasta di Indonesia bagian tengah 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat untuk rumah sakit 

  Sasaran  keselamatan pasien merupakan salah satu indikator 

peningkatan pelayanan rumah sakit, diharapakan hasil penelitian bisa 

menjadi bahan rekomendasi dalam menentukan kebijakan rumah sakit 

dalam menyusun pemberian pelayanan yang aman, nyaman, dan memiliki 

mutu yang tinggi sehingga mampu menjadi rumah sakit terbaik dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

 

 

1.6.2 Manfaat untuk Institusi Pendidikan (Pengajar, Peneliti dan Lahan Praktik 

a)  Pengajar 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam 

memperkaya ilmu terutama di bidang kesehatan khususnya dalam 

meningkaatkan asuhan  keperawatan  dan praktik menajemen 

keperawatan. 

 b)  Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti 

dalam mempersiapkan diri untuk terjun menghadapi dunia kerja, 

terutama peneliti yang akan menjadi perawat di rumah sakit Siloam. 
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c) Lahan Praktik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dibidang keperawatan terutama dalam praktik 

manajemen keperawatan. 

 

 

  




