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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

 Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai peran 

sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena 

itu rumah sakit dituntut memberikan perlayanan yang bermutu, efektif dan 

efisien untuk menjamin patient safety sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan. Salah satu indikator patient safety adalah pengurangan resiko infeks i 

terkait pelayanan kesehatan. Hal serupa juga diungkapkan Handiyani dalam 

Atmaja (2012) bahwa mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit khususnya 

keperawatan dapat dinilai melalui berbagai indikator, salah satunya adalah 

penilaian terhadap upaya pencegahan infeksi nosokomial. Kegiatan pencegahan 

infeksi nosokomial sendiri meliputi pengelolaan alat kesehatan habis pakai, cuci 

tangan, pemakaian alat pelindung diri (sarung tangan, celemek/apron, alas kaki 

yang tertutup, penutup kepala, kacamata dan masker), pengelolaan limbah medis 

tajam, pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan, desinfeksi dan sterilisasi untuk 

alat yang digunakan ulang (Nursalam & Kurniawati, 2009).  

 Dari beberapa kegiatan pencegahan infeksi nosokomial, pengelolaan 

limbah medis tajam menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dikelola. 

Limbah medis tajam adalah semua benda tajam yang mempunyai permukaan 

tajam yang dapat melukai/merobek permukaaan tubuh. Contoh jarum suntik, 
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infus set, ampul dan preparat glass. Rumah sakit sebagai salah satu penghasil 

limbah terbesar medis yang apabila tidak dilakukan pengelolaan limbah dengan 

baik, berpotensi menimbulkan pencemaran bagi lingkungan sekitarnya dan akan 

merugikan pasien bahkan rumah sakit itu sendiri (Adisasmito, 2008).  Bahaya 

dari terkena tusukan jarum suntik dan benda tajam sangat beraneka macam, 

mulai dari tertular HIV, hepatitis, bahkan menyebabkan infeksi dan menga lami 

kecacatan seumur hidup. 

 Hasil penelitian yang dilakukan di India oleh Sandeep, Shreemathi, 

Kalyan, Teddy, Kapil, dan Prachi (2016) tentang keselamatan kerja berhubungan 

dengan beban kerja dan tingkat stress pada perawat, melaporkan bahwa 5,4% 

perawat rumah sakit di India mengalami luka akibat tertusuk jarum suntik dalam 

satu tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Aini (2009) 

mengenai insidensi luka tusuk jarum pada perawat dan mahasiswa keperawatan 

didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa insidensi luka tusuk jarum 

pada perawat  di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sebesar 18,6% sedangkan 

insidensi luka tusuk jarum pada mahasiswa keperawatan di RSUP Dr. Sardjito 

Yogyakarta lebih tinggi dibanding perawat yaitu sebesar 43,3%. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan di RSUD Kabupaten Cianjur menyebutkan bahwa 

jumlah perawat yang mengalami luka tusuk jarum dan benda tajam lainnya  

cukup tinggi yaitu sebanyak 61,34% (Hermana, 2009). 

 Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama bulan Januari 2018 

sampai bulan Maret 2018 didapatkan dua orang perawat tertusuk jarum yang 

telah terinfeksi pasien HIV pada saat pemberin insulin, dan dua orang mahasiswa 
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praktik tertusuk jarum yang telah terinfeksi dengan pasien pada saat melakukan 

pengecekan gula darah, berdasarkan data rumah sakit yang peneliti dapatkan dari 

bulan januari sampai dengan bulan juni 2018 didapatkan angka kejadian tertusuk 

jarum sebanyak 14 kejadian di ruang rawat inap.  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka akan dilakukan 

penelitian dengan judul “Gambaran pengelolaan limbah medis tajam tahap awal 

oleh perawat di ruang rawat inap di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian 

Barat”. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian diatas adapun rumusan masalah dalam penelit ian 

adalah bagaimana gambaran pengelolaan limbah medis tajam tahap awal 

oleh perawat di ruang rawat inap di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia 

Bagian Barat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  gambaran pengelolaan 

limbah medis tajam tahap awal oleh perawat di ruang rawat inap di 

satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengindentifikasi perencanaan pengelolaan benda tajam tahap 

awal oleh perawat. 

2) Mengindentifikasi pelaksanaan dalam pengelolaan benda tajam 

tahap awal oleh perawat. 
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1.4 Pertanyaan Penelitian 

 Bagaimana Gambaran pengelolaan limbah medis tajam tahap awal oleh 

perawat di ruang rawat inap di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian 

Barat? 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian in diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1) Manfaat Teoritik 

Bagi keperawatan hasil ini dapat menambah pengetahuan atau 

wawasan tentang pentingnya pengelolaan limbah medis tajam tahap 

awal oleh perawat. 

2) Manfaat Praktis 

a) Bagi Peneliti  

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan perawat pengelolaan limbah medis tajam tahap awal. 

b) Bagi Pengembangan Ilmu 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan informasi lebih lanjut 

bagi akademik atau institusi pendidikan dalam pengelolaan limbah 

medis tajam tahap awal di rumah sakit. 

c) Bagi Penelitian Lebih Lanjut 

Bagi penelitian diharapakan penelitian ini sebagai bahan 

masukan atau pertimbangan untuk pertimbangan lebih lanjut 

tentang pengelolaan limbah medis tajam tahap awal di rumah sakit.  




