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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Terjadinya penularan infeksi nosokomial dikarenakan kurangnya 

kebersihan tangan. Tangan merupakan perantara utama dalam penularan 

kuman selama dilakukannya perawatan kepada pasien. Cuci tangan adalah 

tindakan membersihkan tangan menggunakan sabun atau antiseptik pencuci 

tangan yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran secara mekanis dan 

mampu mengurangi jumlah mikroorganisme (Persatuan Pengendalian 

Infeksi Indonesia (Perdalin), 2010). 

Pada tahun 2009, World Health Organization (WHO) mengadakan 

Fisrt Global Patient Safety Challenge dengan Clean Care is Safe Care, 

yaitu strategi yang digunakan untuk penerapan hand hygiene untuk seluruh 

petugas kesehatan dengan My Five Moments for Hand Hygiene. WHO juga 

merekomendasikan teknik hand hygiene yang baik dan benar dengan cara 

enam langkah mencuci tangan. Cuci tangan merupakan tindakan sederhana, 

namun pada kenyataannya kurangnya kepatuhan diantara penyedia layanan 

kesehatan adalah masalah di seluruh dunia (WHO, 2009).  

Tingkat kepatuhan perawat dalam melakukan cuci tangan di Amerika 

Serikat masih 50%, di Australia masih 65%. Penelitian ini sama halnya 

dengan program cuci tangan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo 

(RSCM) sejak tahun 2008, tetapi kepatuhan perawat hanya sekitar 60%. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul (2009), menunujukkan bahwa 

kepatuhan perawat dalam melakukan cuci tangan sesudah tindakan 

keperawatan masih sangat rendah yaitu 33,33%, sedangkan cuci tangan 

sebelum melakukan tindakan keperawatan tergolong rendah yaitu 8,3%. 

Hasil audit yang dilakukan oleh pihak Infection Prevention and Control 

Nurse (IPCN) Rumah Sakit Siloam Sriwijaya (SHPL) pada bulan Januari 

sampai bulan Desember tahun 2016 didapatkan tingkat kepatuhan seluruh 

petugas kesehatan di SHPL adalah 77,89%. Pada tahun 2017, didapatkan 

hasil audit pada perawat di bulan Januari 82%, bulan Februari adalah 83%, 

bulan Maret adalah 77%, bulan April adalah 76%, bulan Mei adalah 79%, 

dan bulan Juni adalah 81%. 

Penelitian menurut WHO (2009) menyebutkan bahwa yang menjadi 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam penerapan cuci tangan 

pada perawat adalah beban kerja yang tinggi, fasilitas cuci tangan, dan 

pendidikan. Faktor beban kerja yang tinggi, biasanya perawat cenderung 

akan mengabaikan kebersihan tangan. Fasilitas cuci tangan yang jauh dari 

kamar pasien dan nurse station dapat menjadi faktor yang berhubungan 

dengan kebersihan tangan. Selain itu, tingkat pendidikan juga dapat menjadi 

faktor yang berhubungan dengan cuci tangan. Tingkat pendidikan 

merupakan upaya untuk memberikan ilmu dan pengetahuan yang tinggi 

sehingga terjadi perubahan perilaku positif.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti selama bulan Juni 

tahun 2017 pada 51 perawat di Paviliun Bougenville dan Paviliun Chrysant 
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ditemukan seringnya perawat tidak cuci tangan sebelum dan sesudah 

melakukan tindakan keperawatan. Sebanyak 9.80% perawat yang 

mengatakan malas mecuci tangan dikarenakan fasilitas cuci tangan yang 

jauh dari kamar pasien, karena wastafel untuk perawat melakukan cuci 

tangan hanya ada dua wastafel di masing-masing nurse station. Selain itu, 

terdapat 7.84% perawat yang tidak patuh cuci tangan karena menurut 

perawat di Paviliun Bougenville dan Paviliun Chrysant mengatakan bahwa 

terlalu sering mencuci tangan dapat membuat tangan terasa sangat kasar. 

Masih rendahnya kepatuhan perawat dalam melakukan cuci tangan dapat 

menyebabkan tingginya penyebaran infeksi nosokomial (Perdalin, 2010).  

Dari fenomena yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kepatuhan cuci tangan pada perawat SHPL. 

1.2 Rumusan Masalah  

Infeksi nosokomial masih menjadi masalah di area pelayanan 

kesehatan, sehingga sebagai petugas kesehatan terkhususnya perawat di 

SHPL perlu menyadari betapa pentingnya untuk mencegah penyebaran 

infeksi nosokomial dengan cara patuh mencuci tangan. Pada kenyataannya 

banyak perawat yang sering mendengar mengenai cuci tangan namun belum 

benar-benar patuh dalam melaksanakannya.  

Melalui observasi yang peneliti lakukan sebelumnya pada bulan Juni 

tahun 2017 pada 51 perawat di Paviliun Bougenville dan Paviliun Chrysant, 

peneliti menemukan bahwa perawat tidak patuh cuci tangan dikarenakan 
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beberapa faktor. Seperti hasil penelitian WHO, (2009) mengatakan bahwa 

usia, pengalaman kerja pendidikan, pengetahuan, ketersediaan fasilitas 

dpaat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perawat dalam 

melakukan cuci tangan. Maka dalam penelitian ini, rumusan masalah yang 

diambil adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan perawat 

mencuci tangan di Paviliun Bougenville dan Paviliun Chrysant SHPL. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan pelaksanaan perawat mencuci tangan di ruang 

rawat inap. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengidentifkasi usia yang berhubungan dengan pelaksanaan 

cuci tangan pada perawat di ruang rawat inap. 

2) Mengidentifkasi pendidikan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan cuci tangan pada perawat di ruang rawat inap. 

3) Mengidentifkasi pengetahuan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan cuci tangan pada perawat di ruang rawat inap. 

4) Mengidentifkasi motivasi yang berhubungan dengan 

pelaksanaan cuci tangan pada perawat di ruang rawat inap. 

5) Mengidentifkasi ketersediaan fasilitas yang berhubungan 

dengan pelaksanaan cuci tangan pada perawat di ruang rawat 

inap. 
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6) Mengidentifkasi  masa kerja yang berhubungan dengan 

pelaksanaan cuci tangan pada perawat di ruang rawat inap. 

7) Mengidentifkasi supervisi yang berhubungan dengan 

pelaksanaan cuci tangan pada perawat di ruang rawat inap. 

8) Mengidentifkasi pengalaman kerja yang berhubungan dengan 

pelaksanaan cuci tangan pada perawat di ruang rawat inap. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki 

pertanyaan penelitian yang akan menjadi acuan dasar dalam penelitian ini 

yaitu: Apakah faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan cuci 

tangan pada perawat di Paviliun Bougenville dan Paviliun Chrysant SHPL 

?  
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1.5 Kerangka Konsep 

 

 

Keterangan : 

  : Diteliti 

  : Tanda berhubungan 

  : Tidak diteliti 

Bagan 1.1 Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pelaksanaan  Cuci Tangan pada Perawat.  

Faktor Internal : 

1. Usia  

2. Pendidikan 

3. Pengetahuan 

4. Motivasi 

Faktor Eksternal : 

1. Ketersediaan fasilitas 

2. Masa kerja 

3. Pengalaman kerja 

4. Supervisi 

Pelaksanaan cuci 

tangan pada perawat 

di ruangan 

Bougenville dan 

Chrysant 
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1.6 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

Tabel 1.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

Variabel / Sub 

Variabel 

Definisi Konseptual Definisi operasioal Alat Ukur Hasil Skala 

Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan 

pelaksanaan cuci 

tangan. 

Pelaksanaan adalah aktivitas atau 

usaha yang dilakukan untuk 

melaksanakan semua rencana dan 

kebijaksanaan yang telah di 

rumuskan dan ditetapkan dengan 

dilengkapi semua kebutuhan, alat 

yang diperlukan, siapa yang 

melaksanakan, dimana tempat 

pelaksanaanya mulai dan bagaimana 

cara yang harus dilaksanakan. (Westa 

dalam Frans, 2013). 

 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan 

merupakan prilaku melaksanakan prosedur 

yang telah di tetapkan untuk memahami 

etika keperawatan. 

Faktor pengetahuan, motivasi, 

ketersediaan alat, pengalaman kerja, 

supervisi 25 pernyataan, masing-masing 

terdiri dari 5 pernyataan. Kriteria 

pemberian skor untuk pernyataan positif 

adalah (4) Sangat setuju, (3) Setuju, (2) 

Tidak setuju, dan (1) Sangat tidak setuju. 

Kuesioner pada penelitian ini 

menggunakan skala Likert 

yang berbentuk check list.  

 

Hasil dari faktor  usia, 

pendidikan, dan masa kerja 

dapat dilihat pada data 

demografi. 

Hasil yang akan didapatkan 

dari faktor pengetahuan, 

motivasi, ketersediaan alat, 

pengalaman kerja, supervisi 

masing-masing terdiri dari 5 

pernyatan. Setiap faktor 

memiliki rentang nilai antara 

5-20. 

Ordinal 
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Sedangkan kriteria pemberian skor untuk 

pernyataan negatif adalah  (1) Sangat 

setuju, (2) Setuju, (3) Tidak setuju, (4) 

Sangat tidak setuju. Sedangkan faktor usia, 

pendidikan, dan masa kerja dapat dilihat 

melalui data demografi yang terdapat di 

kuesioner. 

 

1. Pengetahuan  Pengetahuan merupakan hasil tahu, 

hal ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap 

suatu obyek tertentu, dari 

pengalaman dan penelitian terbukti 

bahwa perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan akan lebih lama dari 

pada perilaku yang tidak disadari 

oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 

2010). 

Pengetahuan merupakan suatu hal yang 

dimengerti responden mengenai cuci 

tangan baik berupa berupa pengetahuan 

akan manfaat cuci tangan maupun 

pengetahuan akan dampak dari tidak 

mencuci tangan. 

Kuesioner dalam penelitian ini 

memiliki 5 pernyataan tentang 

pengetahuan, dengan rentang 

nilai 5-20. 

a. Skor baik, nilai 76-

100% 

b. Skor cukup, nilai 

56-75%. 

c. Skor kurang ≤ 56% 

(Arikunto, 2006). 

Ordinal  
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2. Motivasi  Motivasi adalah proses 

mempengaruhi seseorang untuk 

melakukan sesuatu secara optimal 

dengan yang direncanakan untuk 

mencapai tujuan. 

Motivasi merupakan suatu kondisi 

psikologis yang digunakan untuk 

mendorong responden semakin rajin cuci 

tangan. Seorang perawat yang 

mendapatkan motivasi yang baik maka 

akan semakin patuh juga untuk cuci 

tangan. 

Kuesioner dalam penelitian ini 

memiliki 5 pernyataan tentang 

motivasi, dengan rentang nilai 

5-20. 

Cut of point 

Median 

1. ≥ 4 (baik) 

2. < 4 (kurang) 

Ordinal  

3. Ketersediaan 

Fasilitas 

Memiliki kemudahan dalam 

mengakses persediaan untuk 

melakukan cuci tangan, sangat 

penting dan berpengaruh dalam 

pelaksanaan cuci tangan menjadi 

sesuai SOP. Jika ketersediaan 

fasilitas cuci tangan tidak terpenuhi 

maka perawat dan petugas kesehatan 

tidak akan patuh untuk cuci tangan  

 

Kurangnya ketersediaan fasilitas yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan cuci tangan 

pada perawat adalah kurang tersedianya 

wastafel di ruangan maupun jarak yang 

jauh menuju ke wastafel. 

Kuesioner dalam penelitian ini 

memiliki 5 pernyataan tentang 

ketersediaan fasilitas, dengan 

rentang nilai 5-20. 

Cut of point 

Mean 

3. ≥ 3,3 (baik) 

a. < 3,3 (kurang) 

Ordinal  
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4. Supervisi  Supervisi adalah pengamatan atau 

pengawasan secara langsung terhadap 

pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya 

rutin (Suyanto, 2009). 

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak 

rumah sakit untuk memantau pelaksanaan 

cuci tangan dan adanya pemberian sanksi 

jika tidak patuh cuci tangan. 

Kuesioner dalam penelitian ini 

memiliki 5 pernyataan tentang 

supervisi, dengan rentang nilai 

5-20. 

Cut of point 

Mean 

a. ≥ 3 (baik) 

b. < 3 (kurang) 

Ordinal  

5. Pengalaman 

Kerja  

Pengalaman kerja adalah suatu 

tindakan yang pernah dialami 

seseorang yang akan menambah 

pengetahuan tentang sesuatu yang 

bersifat nonformal.  

Pengalaman yang lebih banyak dapat 

memiliki wawasan yang lebih luas. 

Pengalaman masa lalu yang tidak benar 

akan menjadi pengalaman yang berharga 

dan menambah pengetahuan untuk 

merubah perilaku yang benar dan sesuai 

prosedur. 

 

Kuesioner dalam penelitian ini 

memiliki 5 pernyataan tentang 

pengalaman kerja, dengan 

rentang nilai 5-20. 

Cut of point 

Median 

a. ≥ 4 (baik) 

b. < 4 (kurang) 

Ordinal  

Demografi 

 

6. Usia   Usia berpengaruh terhadap pola pikir 

seseorang dan pola pikir seseorang 

Seseorang bertambah usianya juga akan 

bertambah kedewasaannya dan semakin 

Data demografi pada 

kuesioner. 

1 = usia 17-25 tahun 

(masa remaja akhir) 

Nominal  
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berpengaruh terhadap perilaku 

seseorang (Hidayat, 2009). 

 

banyak menyerap informasi yang akan 

mempengaruhi perilakunya. 

2 = usia 26-35 tahun 

(masa dewasa awal)  

3 = usia 36-45 tahun 

(dewasa akhir) 

 

7. Pendidikan  Pendidikan adalah proses 

menumbuh-kembangkan seluruh 

kemampuan dan perilaku manusia 

melalui sebuah pengajaran sehingga 

dalam pengajaran tersebut perlu 

dipertimbangkan usia (proses 

perkembangan seseorang) dan 

hubungannya dengan proses belajar 

(Notoatmodjo, 2010). 

 

Tingkat pendidikan juga merupakan salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi 

persepsi seseorang untuk lebih menerima 

ide-ide dan teknologi baru 

Data demografi pada 

kuesioner. 

1 = D-III  

2 = S1 (Ners) 

3 = S2  

 

Nominal  

8. Masa Kerja Seseorang yang sudah lama bekerja 

memiliki wawasan yang lebih luas 

Masa kerja ataupun sering disebut juga 

sebagai lama kerja merupakan pengalaman 

Data demografi pada 

kuesioner. 

- ≤ 3 tahun 

- ≥ 3 tahun 

Nominal  
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dan memiliki pengalaman yang lebih 

banyak dalam perannya sebagai 

perilaku petugas kesehatan 

terkhususnya perawat. Masa kerja ≤ 3 

tahun termasuk kategori baru dan 

masa kerja ≥ 3 tahun termasuk masa 

kerja kategori lama (Handoko, 2010). 

 

individu yang akan menentukan 

pertumbuhan dalam pekerjaan dan jabatan 

seseorang.  
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1.7 Manfaat Penelitian 

1.7.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk 

menambah wawasan tentang faktor yang berhubungan dengan 

pelaksanaan cuci tangan, mengembangkan penelitian dan teori 

tentang faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam 

melakukan cuci tangan pada perawat. 

1.7.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan oleh : 

1) Bagi Perawat  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi 

perawat  

untuk mengetahui faktor-faktor sehingga perawat bisa menjadi 

bahan kajian untuk mengetahui faktor-faktor mana yang masih 

rendah sehingga perawat lebih patuh untuk mencuci tangan. 

2) Bagi Rumah Sakit 

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi IPCN di 

SHPL tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit yang 

berkaitan dengan pelaksanaan cuci tangan pada perawat 

sehingga dapat menurunkan kejadian infeksi yang terjadi di 

SHPL. Selain itu, penelitian ini dapat menjdai bahan kajian 

untuk rumah sakit mengadakan sosialisasi atau pelatihan 

mengenai cuci tangan. 




