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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, serta manfaat dari penelitian yang akan 

dilakukan. 

1.1 Latar Belakang  

Rumah Sakit sebagai salah satu institusi kesehatan mempunyai peran penting   

dalam   melaksanakan   upaya   kesehatan   secara   berdaya   guna,   dan berhasil 

dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan   

secara   serasi   dan   terpadu   dengan   upaya   peningkatan   dan pencegahan serta 

melaksanakan upaya rujukan (Depkes RI, 2007).  

Keselamatan pasien (Patient Safety) adalah isu global dan nasional bagi rumah 

sakit, komponen penting dari mutu layanan kesehatan, prinsip dasar dari pelayanan 

pasien dan komponen kritis dari manajemen mutu (WHO, 2004 dalam Depkes RI 

2011). Salah satu sasaran keselamatan pasien adalah tercapainya pengurangan risiko 

infeksi terkait pelayanan kesehatan. Darmadi (2008) menyatakan bahwa infeksi 

nosokomial adalah infeksi yang didapat oleh pasien ketika dalam proses asuhan 

keperawatan atau dirawat di rumah sakit.  

Salah satu cara yang  paling mudah dan efektif untuk mencegah infeksi, 

penularan kuman dan penyakit adalah dengan sering mencuci tangan. Aktivitas 

mencuci tangan sangat erat hubungannya dengan petugas kesehatan terutama dokter 
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dan perawat yang secara langsung berhubungan dengan pasien, namun 

kenyataannya rata-rata petugas kesehatan gagal untuk mencuci tangannya terutama 

mencuci tangan sesuai dengan standar yang telah direkomendasikan (WHO, 2006).  

Sebuah penelitian pada 40 rumah sakit melaporkan kepatuhan tenaga kesehatan   

yang melakukan hand hygiene sebelum dan setelah ke pasien bervariasi antara 24% 

sampai 89% (rata-rata 56,6%). Penelitian ini dilakukan setelah dipromosikannya 

program WHO dalam pengendalian infeksi tersebut. Menurut data Riset Kesehatan 

Dasar (RISKESDAS) tahun 2007, prevalensi nasional berperilaku benar dalam cuci 

tangan adalah 23,2% (Depkes, 2007). 

Data yang diperoleh dari Rumah sakit menyatakan bahwa angka kepatuhan 

perawat dalam  mencuci tangan untuk Rumah Sakit Siloam Bali pada tahun 2017 

dimulai dari bulan Januari 70,50%, Februari 70,69%, Maret 77,60%, April 82,76%, 

Mei 71,97%.   

Pada tahun 2009, WHO mencetuskan global patient safety challenge dengan 

clean care is safe care, yaitu merumuskan inovasi strategi penerapan hand hygiene 

untuk petugas kesehatan dengan five moments for hand hygiene. Five Moments for 

Hand Hygiene adalah lima momen krusial mencuci tangan pada petugas kesehatan 

untuk mengoptimalkan kebersihan tangan dengan mencuci tangan disaat: sebelum 

kontak atau bersentuhan dengan pasien, sebelum melakukan prosedur bersih atau 

steril, setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien dan setelah melepas sarung 

tangan, setelah kontak atau bersentuhan dengan pasien, dan setelah kontak atau 

bersentuhan dengan benda dan lingkungan pasien (WHO, 2006). 
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Hal ini sangat berguna bagi perawat agar tidak terkena infeksi dan mencegah 

penularan serta penyebaran kuman kepada orang lain, sehingga lima moment cuci 

tangan haruslah diterapkan oleh tenaga kesehatan. Dari pernyataan diatas, maka 

perlu dilakukan penelitian tentang „‟Gambaran kepatuhan tenaga kesehatan dalam 

melaksanakan lima waktu cuci tangan di Unit Gawat Darurat Rumah sakit Siloam 

Bali‟‟. 

1.2 Rumusan Masalah  

Perilaku kepatuhan cuci tangan perawat merupakan salah satu faktor yang 

mempunyai pengaruh besar terhadap pencegahan terjadinya infeksi nosokomial. 

Salah satu upaya dalam  pencegahan infeksi nosokomial yang paling penting adalah 

pelaksanaan cuci tangan, karena tangan merupakan sumber penularan utama yang 

paling efisien untuk penularan infeksi.  

Menurut hasil data kepatuhan dalam cuci tangan di Rumah Sakit Siloam, 

menunjukkan angka kepatuhan yang rendah. Hal tersebut dikarenakan perawat 

masih kurang menyadari keharusan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum 

dan setelah kontak dengan pasien. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kepatuhan tenaga kesehatan dalam 

melaksanakan lima waktu cuci tangan di Rumah Sakit Siloam Bali.  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Gambaran kepatuhan 

tenaga kesehatan dalam melaksanakan cuci tangan sesuai prinsip lima waktu 

menurut WHO, yaitu sebelum kontak atau bersentuhan dengan pasien, sebelum 
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melakukan tindakan aseptik, setelah terpapar cairan tubuh pasien, setelah kontak 

atau bersentuhan dengan pasien, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien 

dengan teknik enam langkah cuci tangan di Unit Gawat Darurat Rumah sakit 

Siloam Bali.  

1.4 Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

pertanyaan penelitian adalah „‟Bagaimana penerapan lima waktu cuci tangan di 

Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Siloam Bali?‟‟.  

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

tambahan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kepatuhan tenaga 

kesehatan khususnya dalam hal cuci tangan.  

1.5.2 Manfaat Praktis  

1. Bagi Rumah Sakit Siloam Bali 

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan dalam 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya pelaksanaan lima 

waktu cuci tangan 
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2. Bagi Petugas Kesehatan Rumah Sakit Siloam Bali 

Sebagai acuan dalam meningkatkan profesionalisme pekerjaan dalam 

memberikan pelayanan kepada pasien, keluarga untuk selalu patuh 

melakukan cuci tangan dengan baik dalam lima waktu 

3. Bagi Peneliti Keperawatan 

Sebagai bahan masukan atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

mengetahui lebih lanjut mengenai kepatuhan tenaga kesehatan dalam 

melaksanakan cuci tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




