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BAB I 

PENDAHULUAN         

1.1 Latar Belakang 

Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dituntut memberikan 

pelayanan yang aman dan bermutu sesuai UU No. 36 tahun 2009 dan UU No. 44 

Upaya yang dilakukan antara lain dengan penerapan patient safety goals ke lima 

yaitu menurunkan resiko infeksi nosokomial. Darmadi (2008) menyatakan bahwa 

perawat adalah profesi yang melayani pasien di rumah sakit selama 24 jam penuh. 

Perawat adalah ujung tombak pelaksana keperawatan yang selalu kontak dengan 

penderita, sebab itu hand hygiene penting untuk dilakukan. 

Menurut Perry & Potter (2010), mencuci tangan merupakan teknik dasar 

yang paling penting dalam pencegahan dan pengontrolan infeksi. Hand hygiene 

dari petugas tenaga kesehatan memiliki peranan dalam pencegahan infeksi 

nosokomial (Pedoman Pencegahan Pengendalian Infeksi SHG, 2014). Lima 

momen untuk mencuci tangan yaitu sebelum kontak dengan pasien, sebelum 

tindakan aseptik, setelah terpapar cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan 

pasien dan setelah kontak dengan lingkungan pasien (WHO, 2009). Kegagalan 

dalam hand hygiene dapat menyebabkan infeksi nosokomial (DEPKES RI, 2009)
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Salah satu tolak ukur pelayanan rumah sakit adalah angka kejadian 

infeksi nosokomial (Darmadi, 2008). Angka infeksi nosokomial di beberapa 

negara terutama di Amerika Serikat dan Eropa berkisar antara 3,3%-9,2% 

(Darmadi, 2008). Standar kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit sebesar 

≤1,5% (KEMENKES, 2008). Di Indonesia angka infeksi nosokomial mencapai 

15,74% jauh diatas negara maju 4,8-15,5% (Depkes RI, 2011). Angka infeksi 

nosokomial di Siloam Hospitals Labuan Bajo pada 2016 adalah 0,15%. Data di 

Indonesia tersebut menunjukkan bahwa kejadian infeksi nosokomial masih di 

bawah standar. 

The Study on the Efficacy of Nosocomial (SENIC) yang dipublikasikan 

oleh American Journal of Infection Control menemukan bahwa rumah sakit telah 

dapat mengurangi tingkat infeksi nosokomial kira-kira 32% (Arias, 2010). 

Indikator mutu pelaksanaan praktik mencuci tangan oleh petugas harus 93,94% 

(Arias, 2010). Berdasarkan data DEPKES RI (2009) rata-rata kepatuhan petugas 

dalam mencuci tangan di Indonesia hanya 20%-40%. Hal ini terjadi karena 

kurangnya kepatuhan petugas. Prevalensi nasional berperilaku benar dalam 

mencuci tangan adalah 23,2% (DEPKES RI, 2009). 

Siloam Hospitals Labuan Bajo menggunakan standar Join Commision 

International (JCI) dengan kepatuhan pelaksanaan SOP hand hygiene five 

moment 75%. Berdasarkan data audit internal hand hygiene oleh Quality & Risk 

Siloam Hospitals Labuan Bajo dari Januari-Mei 2017. Didapatkan rata-rata hand 

hygiene oleh perawat adalah 73,62%.  
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Menurut divisi pelayanan mutu (Quality & Risk) Siloam Hospitals 

Labuan Bajo, Perawat sering tidak melakukan hand hygiene pada momen 

pertama sebelum kontak dengan pasien dan momen kelima setelah kontak 

dengan lingkungan pasien. Meskipun Siloam Hospitals Labuan Bajo sudah 

hampir mencapai standar yang dipakai Join Commision International (JCI), tetapi 

ada momen yang masih lemah. 

Berdasarkan wawancara dengan 4 perawat di ruang rawat inap Siloam 

Hospitals Labuan Bajo, mengatakan bahwa hand hygiene agak sulit untuk dicapai 

karena kurang tenaga kerja, disertai banyak tindakan keperawatan yang 

dilakukan dan sarana mencuci tangan yang kurang strategis. Hasil observasi awal 

peneliti secara pribadi juga menunjukkan hal yang sama. Berdasarkan hasil 

observasi peneliti pada 11 perawat selama praktek klinik di ruang rawat inap 

selama 1 minggu. Didapatkan: 4 perawat tidak selalu melakukan kebersihan 

tangan sebelum bersentuhan dengan pasien dan tidak sering melakukan 

kebersihan tangan ketika selesai bersentuhan dengan lingkungan pasien. 

Berdasarkan fenomena yang ada, peneliti ingin melakukan pengamatan yang 

lebih lama pada semua perawat di ruang rawat inap. Untuk mendapatkan 

gambaran kepatuhan perawat yang sebenarnya dalam melaksanakan SOP hand 

hygiene five moment di ruang rawat inap Siloam Hospitals Labuan Bajo.
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1.2 Rumusan Masalah 

Hand hygiene dari petugas tenaga kesehatan memiliki peranan dalam 

pencegahan infeksi nosokomial (Pedoman Pencegahan Pengendalian Infeksi 

SHG, 2014). Berdasarkan data rata-rata pelaksanaan hand hygiene perawat 

Siloam Hospitals Labuan Bajo, sudah hampir mencapai standar dari Join 

Commision Internasional (JCI) yaitu angka kepatuhan hand hygiene 75%, 

namun ada momen yang masih lemah. Angka infeksi nosokomial di Siloam 

Hospitals Labuan Bajo adalah 0,15%. Berdasarkan fenomena yang ada, peneliti 

ingin meneliti bagaimana gambaran kepatuhan perawat dalam pelaksanaan SOP 

hand hygiene five moment di ruang rawat inap Siloam Hospitals Labuan Bajo. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana gambaran kepatuhan perawat dalam 

pelaksanaan SOP hand hygiene five moment di ruang rawat inap Siloam 

Hospitals Labuan Bajo. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran kepatuhan perawat dalam pelaksanaan SOP Hand hygiene 

five moment di ruang rawat inap Siloam Hospitals Labuan Bajo. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Mahasiswa Perawat 

Penelitian dapat menjadi bahan pembelajaran serta menambah wawasan 

untuk mengetahui gambaran kepatuhan perawat dalam pelaksanaan SOP 

hand hygiene five moment. 

1.5.2 Fakultas Keperawatan UPH 

1) Penelitian dapat melihat gambaran kepatuhan perawat dalam 

pelaksanaan SOP hand hygiene five moment di ruang rawat inap Siloam 

Hospitals Labuan Bajo. 

2)  Hasil penelitian ini dapat dijadikan evidence based practice dalam 

rangka meningkatkan kepatuhan mencuci tangan. 

1.5.3 Rumah Sakit 

1) Dengan mengetahui gambaran kepatuhan perawat dalam pelaksanaan hand 

hygiene five moment di ruang rawat inap Siloam Hospitals Labuan Bajo, 

sehingga dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi perawat dalam 

memberikan promosi kesehatan mengenai pencegahan infeksi nosokomial 

di rumah sakit, serta meningkatkan upaya-upaya pencegahan infeksi 

nosokomial. 

2) Menjadi data masukan kepada rumah sakit dengan menjabarkan data 

hand hygiene di setiap moment. 




