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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.2 Latar Belakang 

Rumah sakit adalah institusi pelayanan medis dan memiliki peran penting 

dalam pencegahan dan penanggulangan infeksi yang disebut infeksi nosokomial 

(James, Baker & Swain, 2008). Infeksi nosokomial (Bahasa Yunani 

“nosocomium”) adalah infeksi yang berasal dan terjadi di rumah sakit. (Anies, 

2006). Faktor-faktor penyebab infeksi nosokomial menurut Darmadi tahun 2008, 

digolongkan menjadi 2 yaitu: 1) faktor intrinsik atau faktor predisposisi adalah 

faktor yang berada di dalam diri penderita seperti: umur, jenis kelamin, kondisi 

penderita dan komplikasinya; 2) faktor ekstrinsik adalah petugas medis, penderita 

lain dan lingkungan, peralatan medis, pengunjung dan keluarga (Darmadi, 2008). 

Oleh karena itu, pencegahan dan pengontrolan infeksi seperti mencuci tangan atau 

hand hygiene sangat penting untuk dilakukan. Data WHO tahun 2011 mencatat 

angka kejadian infeksi nosokomial di Amerika pada tahun 2002 adalah 4.5% 

sesuai dengan 9.3%  kejadian infeksi per 1000 pasien setiap hari. Prevelensi angka 

kejadian  nosokomial di Thailand sebesar 7.3% dan Malaysia sebesar 13.9%, di 

Indonesia belum ada data angka kejadian infeksi nosokomial. (World Health 

Organization [WHO], 2011). 

Penyebaran infeksi nosokomial menurut McCall & Tankersley tahun 2008 

adalah melalui aktifitas di rumah sakit, dengan terpenuhinya komponen 

penyebaran infeksi nosokomial. Komponen tersebut adalah agen infeksi, 

reservoir, dan exit pathway. Pengunjung pasien merupakan komponen penyebaran 
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infeksi nosokomial karena berperan sebagai reservoir yang dapat menyebarkan 

agen infeksi (bakteri, fungi, dan virus) menuju exit pathway berupa penyebaran 

lewat bersentuhan dengan lingkungan pasien atau pasien sendiri (McCall & 

Tankersley, 2008). Oleh karena itu, pengunjung pasien disarankan mencuci 

tangan (hand hygiene) sebelum atau sesudah mengunjungi pasien (McCall & 

Tankersley, 2008); Lucking, Maffei, Tamburro dan Thomas, 2012); Weston, 

2013). 

Mencuci tangan (hand hygiene) adalah membersihkan tangan untuk 

mengurangi potensial patogen yang berada di tangan dan dianggap sebagai 

tindakan pencegahan transmisi patogen ke pasien. (Center for Disease Control 

and Prevention [CDC], 2013). Menurut WHO tahun 2009 dalam artikel Hand 

Hygiene: Why, How, When  praktik  mencuci tangan dapat dilakukan oleh tenaga 

medis dan non-medis serta orang yang terlibat secara langsung ataupun tidak 

langsung (keluarga dan pengunjung pasien). 

Hasil penelitian di USA tahun 2015, didapatkan data bahwa sebanyak 43% 

dari 55 pengunjung pasien mencuci tangan hanya pada saat memasuki kawasan 

lobby rumah sakit karena menganggap bahwa mencuci tangan hanya khusus 

dilakukan untuk tenaga medis dan tidak memahami mengapa harus mencuci 

tangan sebelum atau sesudah mengunjungi pasien di ICU (Birnbach, Rosen, 

Fitzpatrick, Arheart, dan Munoz-Price, 2015). 

Siloam Hospitals Labuan Bajo juga menerapkan standar JCI (Joint 

Commission International) tahun 2013 untuk mengupayakan semua pasien, 

tenaga kesehatan dan staf serta pengunjung pasien (keluarga) bekerja sama dalam 
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program pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial karena pada tahun 

2016 angka kejadian infeksi nosokomial yang terjadi sebesar 0.15%. Pencegahan 

infeksi nosokomial yang  dilakukan oleh  Siloam  Hospitals  Labuan  Bajo adalah 

promosi  mencuci  tangan berupa sign atau gambar mencuci tangan pada wastafel 

di Ruang  Rawat  Inap, pengumuman pentingnya mencuci tangan pada saat jam 

kunjungan pasien (jam 11.00 WITA dan 17.00  WITA),  seminar  prosedur  

mencuci  tangan  di  sekolah  pada  tahun  2016. Menurut perawat  Infection  

Control  Siloam  Hospitals  Labuan  Bajo, pada bulan Juli tahun 2017 belum ada 

data mencuci tangan yang didapatkan dari pengunjung pasien. Sebagai studi awal, 

peneliti melakukan wawancara kepada 5 orang pengunjung pasien secara random 

di Ruang Rawat Inap tentang pengumuman prosedur mencuci tangan. Hasilnya 

adalah 3 orang pengunjung pasien mengatakan bahwa pengumuman mencuci 

tangan tidak terlalu jelas terdengar di area kamar Rawat Inap dan 2 orang 

pengunjung pasien mengatakan bahwa  mengetahui  prosedur mencuci tangan 

yang berada di  Siloam  Hospitals  Labuan  Bajo melalui sign  atau gambar 

prosedur mencuci tangan di area ruang tunggu pengunjung pasien. Tujuh  dari 

sepuluh orang  pengunjung  pasien  di  Ruang  Rawat  Jalan  mengatakan tidak 

mengetahui adanya pengumuman mencuci tangan karena aktifitas mengunjungi 

pasien atau mengantar keluarga yang sedang sakit sedangkan tiga orang sisanya 

mengatakan pengumuman prosedur mencuci tangan tidak terlalu jelas terdengar di  

area Ruang Rawat Jalan dan di area lobby terdapat sedikit sign atau gambar 

prosedur mencuci tangan. Fasilitas mencuci tangan di Ruang  Rawat  Inap  antara  

lain: westafel berjumlah limabelas (5 di dekat meja perawat, 1 di ruang  Isolasi,  9 
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di area toilet pasien)  dengan  5 westafel  memiliki  sign atau gambar  prosedur 

mencuci tangan, tisu dan sabun  mencuci tangan, serta  handrub  berjumlah  2 di 

dekat meja perawat tetapi sering peneliti observasi pengunjung pasien tidak 

memperhatikan sign atau gambar prosedur mencuci tangan dan mendengarkan 

pengumuman mencuci tangan. 

Dalam sehari peneliti mengobservasi perkiraan jumlah pengunjung pasien 

saat jam kunjungan jam 11.00-13.00 WITA dan 17.00-19.00 WITA adalah 1 

pasien banding 1 pengunjung pasien dengan jumlah tempat tidur pasien  yang 

sering digunakan adalah 35 tempat tidur  pasien dan maksimal jumlah pengunjung 

pasien dalam 2 kali kunjungan 70 kunjungan. Kriteria pengunjung pasien dalam 

tata tertib Ruang Rawat Inap Siloam Hospitals Labuan Bajo adalah remaja  

berumur  >13  tahun  hingga dewasa.  Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  tertarik  

untuk  melakukan  penelitian tentang tingkat pengetahuan tentang prosedur 

mencuci tangan pengunjung pasien di Ruang Rawat Inap Siloam Hospitals 

Labuan Bajo. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena di latar belakang banyak pengunjung pasien tidak 

melakukan prosedur mencuci tangan sebelum/sesudah mengunjungi pasien karena 

tidak memahami mengapa harus mencuci tangan, tidak adanya sign mencuci 

tangan tidak terdengar dengan jelas pengumuman mencuci tangan. Sehingga 

masalah penelitian ini adalah bagaimana gambaran prosedur mencuci tangan 

pengunjung pasien di Ruang Rawat Inap Siloam Hospitals Labuan Bajo? 
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1.3  Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan tentang prosedur mencuci tangan 

pengunjung pasien di Ruang Rawat Inap Siloam Hospitals Labuan Bajo? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Mengidentifikasi tentang tingkat pengetahuan tentang prosedur mencuci 

tangan pengunjung pasien di Ruang Rawat Inap Siloam Hospitals Labuan 

Bajo 

1.4.2 Tujuan khusus 

a) Identifikasi karakteristik pengunjung pasien di Ruang Rawat Inap Siloam 

Hospitals Labuan Bajo 

b) Identifikasi pentingnya prosedur mencuci tangan bagi pengunjung pasien. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1.5.1 Bagi Siloam Hospitals Labuan Bajo 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan 

promosi kesehatan tentang mencuci tangan melalui media pengumuman, 

poster atau seminar mencuci tangan untuk mencegah komponen infeksi 

nosokomial. 
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 1.5.2 Bagi Perawat 

Penelitian ini berguna bagi perawat sehingga perawat dapat memotivasi 

pengunjung untuk melakukan cuci tangan dan sekaligus perawat dapat 

melakukan perannya sebagai pendidik dalam mengajarkan prosedur mencuci 

tangan kepada setiap orang yang berada di rumah sakit. 

1.5.3 Bagi Keluarga dan Pengunjung Pasien 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan prosedur mencuci 

tangan sehingga pengunjung pasien lebih menyadari pentingnya mencuci 

tangan sebelum/sesudah mengunjungi pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




