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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Menurut Depkes RI (2007) mencuci tangan adalah proses yang secara 

mekanis melepaskan kotoran dan debris dari kulit tangan dengan 

mengguanakan sabun biasa dan air yang mengalir. Salah satu cara penting 

dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit adalah dengan 

mencuci tangan. Kebersihan tangan dianggap sebagai metode paling sederhana 

untuk mengendalikan infeksi nasokomial jika dilakukan dengan cara yang 

benar.  Mencuci tangan mencegah banyak kematian bahkan hingga 2000 nyawa 

di Indonesia bisa diselamatkan. Menurut data WHO, Infeksi nasokomial 

merupakan salah satu penyebab utama tingginya angka kesakitan dan kematian 

di dunia dengan 1,4 juta angka kematian di seluruh dunia. 

Rumah sakit menyediakan fasilitas lengkap sabun dan air bersih untuk 

mencuci tangan, namun masih banyak orang yang tidak menyadari untuk 

menjaga kebersihan tangannya. Menurut WHO (2009), tangan merupakan jalur 

utama transmisi kuman selama perawatan. Paviliun umum Rumah Sakit Siloam 

memiliki departemen pengendalian infeksi yang telah menyediakan fasilitas 

berupa handrub disetiap lorong kamar pasien, empat wastafel beserta sabun dan 

tissue pengering untuk pengunjung dan perawat di setiap lantai ruang rawat inap 

serta area – area umum. Data awal penelitian diperoleh dengan melakukan 

observasi selama kurang lebih satu minggu di lantai 2 ruang rawat inap Paviliun 

Umum Rumah Sakit Siloam. Dari hasil observasi terdapat 134 orang yang 

berkunjung  dan  terlihat bahwa 70 pengunjung tidak mencuci tangan ketika  
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masuk ke ruang rawat inap dan meninggalkan ruang rawat inap lantai 2 Paviliun 

Umum Rumah Sakit Siloam. 

Menurut Darmadi (2008) rumah sakit merupakan unit pelayanan medis 

yang sangat kompleks. Salah satu yang menjadi kompleksitas sebuah rumah 

sakit adalah adanya sejumlah orang/ personel yang secara bersamaan berada di 

rumah sakit, sehingga rumah sakit menjadi sebuah “gedung pertemuan“ 

sejumlah orang atau personel secara serempak, berinteraksi langsung ataupun 

tidak langsung mempunyai kepentingan dengan penderita – penderita yang 

dirawat di rumah sakit. Mereka adalah dokter (berbagai keahlian), tenaga 

paramedis (bidan,perawat, dan lainnya), tenaga penunjang (ahli 

gizi,farmasi,teknisi,dan lainnya), tenaga administrasi dan keamanan serta 

pengunjung atau keluarga penderita. Pelayanan pada saat perawatan di rumah 

sakit yang tidak sesuai dengan prosedur dapat memunculkan penyakit infeksi 

Pencegahan infeksi di rumah sakit tidak hanya dipengaruhi oleh satu pihak 

namun berbagai unsur mulai dari pimpinan, petugas kesehatan hingga 

pengunjung pasien. 

Faktor lingkungan sosial dapat berpengaruh terhadap derajat kesehatan 

individu maupun masyarakat. Untuk itu pengunjung harus mencuci tangan setiap 

kali mereka memasuki atau meninggalkan kamar pasien. Mencuci tangan tidak 

hanya melindungi pasien dari infeksi bakteri patogen yang dibawa oleh 

pengunjung, namun juga melindungi pengunjung dari infeksi bakteri patogen 

yang berasal dari pasien.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Kegiatan pencegahan dan pengedalian infeksi di rumah sakit dan fasilitas 

pelayanan kesehatan lainnya merupakan suatu standar mutu pelayanan dan 

penting bagi pasien, petugas kesehatan maupun pengunjung rumah sakit dan 

fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. (Depkes RI,2007) 

Perawat tentunya memiliki pengetahuan lebih mengenai pengendalian 

infeksi di rumah sakit. Namun, bagaimana dengan pengunjung pasien yang 

berasal dari berbagai latar belakang. Padahal pengunjung pasien juga merupakan 

salah satu yang berperan penting dalam pengendalian infeksi. Untuk itu, peneliti 

berminat untuk mengidentifikasi mengenai pengetahuan pengunjung pasien 

terhadap enam langkah mencuci tangan yang diterapkan sesuai standar oleh 

WHO. 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran pengetahuan pengunjung pasien mengenai enam langkah 

mencuci tangan 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran pengetahuan pengunjung pasien 

mengenai pentingnya mencuci tangan. 
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2. Mengetahui gambaran pengetahuan pengunjung mengenai langkah 

pertama mencuci yaitu mengusap kedua telapak tangan. 

3. Mengetahui gambaran pengetahuan pengunjung pasien mengenai 

langkah kedua mencuci tangan yaitu mengusap kedua punggung 

tangan. 

4. Mengetahui gambaran pengetahuan pengunjung pasien mengenai 

langkah ketiga mencuci tangan yaitu menggosok sela – sela jari kedua 

tangan. 

5. Mengetehui gambaran pengetahuan pengunjung pasien mengenai 

langkah keempat mencuci tangan yaitu menggosok ujung jari secara 

bergantian dengan posisi mengunci. 

6. Mengetahui gambaran pengetahuan pengunjung pasien mengenai 

langkah kelima mencuci tangan yaitu menggosok ibu jari dengan 

memutar secara perlahan. 

7. Mengetahui gambaran pengetahuan pengunjung pasien mengenai 

langkah keenam mencuci tangan yaitu menggosok telapak tangan 

secara bergantian dengan menguncupkan jari. 

8. Mengetahui gambaran pengetahuan pengunjung pasien mengenai 

penyebaran infeksi. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran pengetahuan pengunjung pasien dalam 6 langkah 

mencuci tangan ? 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritik penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang 

gambaran pengetahuan pengunjung pasien mengenai enam langkah 

mencuci tangan. 

2. Manfaat praktikal penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas rumah 

sakit dalam upaya pengendalian infeksi di rumah sakit umum Siloam. 

3. Manfaat untuk lembaga pendidikan adalah sebagai bahan pembelajaran bagi 

mahasiswa keperawatan untuk penelitian – penelitian selanjutnya. 

4. Manfaat untuk masyarakat, menambah informasi kepada masyarakat 

mengenai pentingnya mencuci tangan dan enam langkah mencuci tangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




