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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pertanyaan penelitian, dan manfaat penelitian sebagai kerangka 

berpikir dalam penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Kemampuan perawat untuk mencegah transmisi infeksi di rumah sakit 

dan upaya pencegahannya adalah tingkatan pertama dalam pemberian 

pelayanan bermutu. Tingkat kepatuhan perawat dalam penggunaan APD juga 

sangat berpengaruh didalam hal ini. 

Menurut WHO (dikutip dalam Sahara, 2011, hal. 1-2) menetapkan dua 

juta pekerja kesehatan terpajan virus hepatitis B, 0,9 juta pekerja terpajan 

virus hepatitis C, 170.000 terpajan virus HIV/AIDS. 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%). Selain itu Maja (2009) 

menyatakan, telah diperkirakan terjadi penularan Hepatitis B (39%), Hepatitis 

C (40%), dan HIV (5%) pada tenaga kesehatan diseluruh dunia.  

Hasil penelitian Hayulita tahun 2014 didapatkan hasil motivasi perawat 

rendah dalam penggunaan APD 46,7%, Perawat yang tidak menggunakan 
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APD 50%, tidak menggunakan masker 50% dan tidak menggunakan sarung 

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

sebesar 78,6%. Data diatas menunjukkan bahwa perawat belum menggunakan 

APD dengan baik dan benar. 

Menurut Dian Athena (dikutip dalam Hyulita & Paija, 2014) alasan 

petugas tidak menggunakan alat pelindung diri ketika bekerja pada umumnya  

(52%) karena ditempat kerjanya tidak disediakan alat pelindung diri. Alasan 

lain petugas tidak menggunakan adalah malas (12%), repot (4%), tidak 

terbiasa (4%), lupa (8%) dan tidak memberikan jawaban  (16%) dimana 

alasan-alasan tersebut sangat berkaitan dengan kesadaran/prilaku petugas 

dalam menggunakan alat pelindung diri. 

Perilaku aman bekerja merupakan promosi dan pemeliharaan tertinggi 

yang berkaitan dengan keamanan fisik, mental dan kesejahteraan sosial. 

Dimana hal ini dilakukan untuk pencegahan risiko mengalami kecelakaan saat 

bekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, alat pelindung yang 

digunakan serta lingkungan pekerjaan terutama di semua fasilitas pelayanan 

kesehatan (Kemenkes RI, 2011).  

Kesadaran yang tinggi akan keselamatan diri turut memotivasi perawat 

dalam memperlengkapi diri dengan kepatuhan penggunaan APD sebelum 

bersentuhan langsung dengan pasien. Kerugian yang ditimbulkan akibat tidak 

menggunakan APD, tidak hanya berdampak pada para pasien tetapi juga bagi 

perawat. Perawat  yang juga sebagai petugas rumah sakit yang paling sering 

bersentuhan langsung dengan pasien memungkinkan untuk terpajan dengan 
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kuman yang berasal dari pasien atau transmisi mikroorganisme patogen dari 

pasien yang berada di ruang isolasi. Transfer mikroba bisa didapat petugas 

saat melakukan tindakan atau perawatan pasien, serta penularan juga bisa 

terjadi melalui udara, misalnya saat bersin, batuk, dan berbicara (Sugeng., 

Ghofur, A., & Kurniawati, L. 2017). Salah satu dampak dari tidak 

menggunakan alat pelindung diri (sarung tangan dan masker) saat bekerja 

yaitu terkena infeksi nosokomial.  

Berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan perawat 

dalam penggunaan APD, misalnya tingkat kinerja. Kusmiati (dikutip dalam 

Syaer, 2010), menyatakan bahwa yang mempengaruhi beban kerja perawat 

adalah kondisi pasien yang selalu berubah, jumlah rata-rata jam perawatan 

yang di butuhkan untuk memberikan pelayanan langsung pada pasien, serta 

banyaknya tugas tambahan yang harus dikerjakan oleh seorang perawat 

sehingga dapat mengganggu penampilan kerja dari perawat tersebut.  

Motivasi juga mempengaruhi penerapan universal precaution. 

Penelitian Kusmiyati (dikutip dalam Syaer, 2010) menunjukkan ada hubungan 

antara motivasi perawat terhadap penerapan prosedur tindakan pencegahan 

universal dengan perilaku perawat dalam menjalankan prosedur tindakan 

pencegahan universal. 

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Studi 

fenomenologi : Pengalaman Perawat Menerapkan Perilaku Aman Bekerja 

Dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri di Ruang Isolasi Rawat Inap Siloam 

Sriwijaya Palembang”. 
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1.2 Pernyataan Masalah 

 

Perilaku aman bekerja dalam hal kepatuhan penggunaan APD 

merupakan salah satu hal yang seharusnya diutamakan didalam bekerja, 

terutama para perawat di rumah sakit terkhusus di ruang isolasi. Tanpa adanya 

kepatuhan penggunaan APD di ruang isolasi sebagai salah satu syarat perilaku 

aman bekerja, akan menambah risiko perawat terpajan penyakit pasien. 

Siloam Sriwijaya Palembang dalam pengembangan fasilitas dan peningkatan 

kualitas penyedia layanan kesehatan sangat diutamakan, namun walaupun 

begitu pemakaian APD seperti masker dan sarung tangan masih sering 

dihiraukan karena beberapa alasan. 

Dari hasil observasi selama studi pendahuluan di Siloam Sriwijaya 

Palembang, dua dari tiga perawat yang diamati saat akan masuk ke ruang 

isolasi masih terdapat perawat yang tidak menggunakan APD secara lengkap. 

Contohnya kewaspadaan kontak dan airborne saat memasuki kamar isolasi, 

perawat seharusnya menggunakan sarung tangan selama kontak dengan 

pasien, menggunakan masker dan menggunakan peralatan yang terpisah 

dengan pasien-pasien lain seperti stetoskop, tensimeter ataupun termometer, 

lalu sebelum meninggalkan kamar isolasi APD stadar yang digunakan 

biasanya akan dilepas. Namun dua dari tiga perawat yang bertugas masih 

sering tampak tidak menerapkan perilaku aman bekerja dan tidak 

menggunakan APD secara lengkap.  

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh maka peneliti ingin meneliti 

studi fenomenologi : pegalaman perawat menerapkan perilaku aman bekerja 
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dalam penggunaan alat pelindung diri di ruang isolasi rawat inap Siloam 

Sriwijaya Palembang. 

1.3 Pernyataan Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis studi fenomenilogi : pengalaman perawat menerapkan 

perilaku aman bekerja dalam penggunaan APD di ruang isolasi rawat 

inap Sioam Sriwijaya Palembang 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui  tingkat kepatuhan perawat dalam penggunaan APD 

di ruang isolasi rawat inap Siloam Sriwijaya Palembang 

2. Mengetahui penerapan perilaku aman bekerja perawat secara 

mendalam dalam penggunaan APD saat bekerja di ruang isolasi 

rawat inap Siloam Sriwijaya Palembang 

3. Mengidentifikasi motivasi penggunaan APD perawat saat bekerja 

di ruang isolasi rawat inap Siloam Sriwijaya Palembang 

1.4  Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana studi fenomenologi : pengalaman perawat menerapkan 

perilaku aman bekerja dalam penggunaan APD di ruang isolasi rawat inap 

Siloam Sriwijaya Palembang ? 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai media penyampaian saran maupun masukan bagi rumah 

sakit, sehingga performa dan produktifitas kerja perawat semakin 

meningkat 

2. Agar perawat dapat semaksimal mungkin dalam memberikan 

pelayanan dan juga intervensi keperawatan yang terbaik 

3. Agar perilaku aman bekerja dalam penggunaan APD di ruang 

isolasi rawat inap semakin meningkat 

1.5.2 Bagi Perawat 

1. Dari hasil penelitian diharapkan perawat dapat lebih menyadari dan 

disiplin terhadap pentingnya perilaku aman bekerja dalam 

menggunakan APD di ruang isolasi rawat inap karena menyangkut 

keselamatan diri perawat dan juga pasien serta peningkatan kualitas 

pelayanan di rumah sakit 

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan perawat dapat mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat tidak menggunakan 

APD di ruang isolasi rawat inap 

3. Perawat juga lebih memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat 

keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan dengan benar 

dan sesuai kebijakan rumah sakit Siloam Sriwijaya Palembang 
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1.5.3 Bagi Peneliti 

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti 

2. Sebagai data dasar dan bahan referensi penelitian selanjutnya 

dikemudian hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




