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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cuci tangan merupakan tindakan utama dalam pengendalian infeksi 

nosokomial. Cuci tangan adalah kegiatan dengan air mengalir ditambah sabun atau 

sabun antiseptik yang bertujuan untuk meminimalkan atau menghilangkan 

mikroorganisme di tangan dan mencegah perpindahan mikroorganisme (infeksi 

silang) dari lingkungan ke pasien dan dari pasien ke petugas. Setiap tahun ratusan 

juta pasien di seluruh dunia terjangkit infeksi terkait perawatan kesehatan. Lebih dari 

setengah infeksi ini dapat dicegah dengan perawat benar-benar membersihkan 

tangan mereka pada saat-saat penting dalam perawatan pasien (WHO, 2013).  

Presentase infeksi rumah sakit dirumah sakit dunia mencapai 9% (variasi 3–

21%) atau lebih 1,4 juta pasien rawat inap di rumah sakit seluruh dunia mendapatkan 

infeksi rumah sakit. Suatu penelitian yang dilakukan oleh WHO menunjukkan 

bahwa sekitar 8,7% dari 55 rumah sakit dari 14 negara yang berasal dari Eropa, 

Timur Tengah, Asia Tenggara dan pasifik menunjukkan adanya infeksi rumah sakit 

dan untuk Asia Tenggara sebanyak 10,0% (WHO,2002). 

 Kasus infeksi nosokomialdi seluruh dunia rata-rata 9% dari 1,4 juta pasien 

rawat inap di seluruh dunia. Di Indonesia, data akurat tentang angka kejadian infeksi 

nosokomial di rumah sakit belum ada. Namun, infeksi ini menyebabkan 20.000 

kematian setiap tahun di AS, di Indonesia seperti di Rumah Sakit DKI Jakarta, 
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dengan hasil penelitian 9,8% pasien rawat inap mendapat infeksi baru sedangkan di 

RSUP Dr.Sardjito, Surabaya kejadian infeksi nosokomial mencapai 73,3% dan 

infeksi nosokomial mencapai 5,9% berasal dari kamar operasi RSUP Dr. Sardjito, 

Surabaya (Napitupulu, 2009). Berdasarkan laporan infeksi nosokomial di RSUP 

Adam Malik Medan pada Februari 2007 terdapat kejadian infeksi nosokomial 

plebitis 4,48% dari pasien keluar di ruang CVCU (Napitupulu,2009). Penelitian 

membuktikan infeksi nasokomial di rumah sakit terjadi akibat kurangnya kepatuhan 

petugas, rata-rata kepatuhan petugas untuk mencuci tangan di Indonesia 20%-40% 

(Departemen Kesehatan RI, 2009). 

Dari hasil data yang didapatkan dari pengambilan data awal di Siloam 

Hospitals Manado, pada tanggal 22 agustus 2017 dengan menyebarkan kuesioner 

kepada 10 responden. Dari kuesioner yang berisi lima pertanyaan, didapatkan empat 

dari total 50 pertanyaan terjawab salah atau dalam persentase 92% menjawab benar 

dan 8% menjawab salah. Pada observasi  yang dilakukan peneliti, beberapa 

responden saling berdiskusi saat menjawab pertanyaan dan melihat poster mencuci 

tangan ketika menjawab pertanyaan. Menunjukan bahwa masih terdapat 

permasalahan dalam pengetahuan  perawat tentang mencuci tangan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Cuci tangan merupakan tindakan utama dalam pengendalian infeksi 

nosokomial. Cuci tangan adalah kegiatan dengan air mengalir ditambah sabun atau 

sabun antiseptik yang bertujuan untuk meminimalkan atau menghilangkan 
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mikroorganisme di tangan dan mencegah perpindahan mikroorganisme (infeksi 

silang) dari lingkungan ke pasien dan dari pasien ke petugas. Setiap tahun ratusan juta 

pasien di seluruh dunia terjangkit infeksi terkait perawatan kesehatan. Lebih dari 

setengah infeksi ini dapat dicegah dengan perawat benar-benar membersihkan tangan 

mereka pada saat-saat penting dalam perawatan pasien (WHO, 2013). 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran tingkat 

pengetahuan cuci tangan perawat di Siloam Hospitals Manado. 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan 

perawat dalam mencuci tangan di Siloam Hospitals Manado. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan cuci tangan perawat di Siloam 

Hospitals Manado? 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat :  

1. Bagi Keperawatan 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

tentang cuci tangan. 
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2. Bagi Rumah Sakit  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, dan 

masukan bagi rumah sakit dalam mengevaluasi tinggkat kepatuhan perawat 

dalam mencuci tangan di Siloam Hospitals Manado. 

3. Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini penulis berkesempatan untuk mendapatkan pengalaman 

dalam mengidentifikasi masalah di Siloam Hospitals Manado dan juga 

menambah pengetahuan bagi penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




