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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah tujuan 

umum, pertanyaan penelitian, serta manfaat dari penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Rumah sakit adalah salah satu sarana kesehatan yang memberikan peran 

penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, 

banyak masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan 

di rumah sakit dihadapkan pada resiko terjadinya infeksi. Infeksi ini sering di 

sebut Infeksi nosokomial atau “Health-care associated infections (HAIs)”. 

Menurut Damanik (2012), masalah terbesar yang dihadapi oleh rumah sakit 

ialah Infeksi Nosokomial yang dapat menyebabkan kerugian sosial ekonomi, 

pemanjangan jangka waktu perawatan pasien di rumah sakit, dan juga dapat 

menyebabkan kematian langsung maupun tidak langsung. Angka kejadian 

HAIs di Amerika Serikat diperkirakan menyebabkan 2 juta pasien pertahun, 

90.000 kematian dan kerugian 4,5 sampai 5,7 miliar dollar pertahun. 

Kondisi ini menunjukan penurunan mutu pelayanan kesehatan. Untuk itu 

pada tanggal 2 Mei 2007 | Washington / Geneva - WHO resmi menerbitkan “ 

Nine Life Saving Patient Safety Solutions “ atau "Sembilan solusi keselamatan 

pasien" yang telah disusun dari tahun 2005 untuk membantu mengurangi 

korban terkait perawatan kesehatan yang mempengaruhi jutaan pasien di 

seluruh dunia. Sembilan solusi tersebut didasarkan pada intervensi dan 

tindakan yang telah mengurangi masalah yang berkaitan dengan keselamatan 
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pasien di beberapa negara. Salah satu cara memutus rantai infeksi ini adalah 

dengan perawat mencuci tangan sebelum dan setelah kontak dengan pasien. 

Namun bukti menunjukkan bahwa banyak profesional perawatan kesehatan 

tidak melakukan dekontaminasi tangan mereka sesering yang mereka 

butuhkan (WHO, 2007).  

Tindakan pengendalian infeksi yang dilakukan oleh seluruh tenaga 

kesehatan untuk mengurangi resiko penyebaran infeksi dan didasarkan pada 

prinsip bahwa darah dan cairan tubuh dapat berpotensi menularkan penyakit, 

baik berasal dari pasien maupun petugas kesehatan disebut Universal 

Precaution (Nursalam, 2007). Dasar kewaspadaan  Universal ini meliputi, 

pengelolaan alat kesehatan, cuci tangan guna mencegah infeksi nosokomial 

dengan mengunakan enam langkah, pemakaian alat pelindung diantaranya  

sarung tangan untuk mencegah kontak dengan dengan darah serta cairan 

infeksius lainnya, pengelolaan jarum dan alat tajam untuk mencegah 

perlukaan, pengelolaan limbah (DEPKES, 2003).  

Salah satu upaya pengendalian infeksi adalah dengan cara mencuci tangan 

atau hand hygiene sebelum kontak dengan pasien (DEPKES 2010). Menurut 

WHO (2009), idealnya 100% perawat harus melakukan five moment hand 

hygiene atau lima momen cuci tangan dengan menggunakan teknik enam 

langkah mencuci tangan. Tetapi pelaksanaan mencuci tangan oleh perawat 

sebelum dan sesudah kontak dengan pasien tidaklah konsisten. Salah satu 

solusi diantaranya adalah peningkatan kebersihan tangan untuk mencegah 

infeksi nosokomial atau Health-care associated infections. Berdasarkan studi 
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pendahulu yang di lakukan oleh Damanik (2012), di Ruang Rawat Inap Prima 

I Rumah Sakit Immanuel Bandung kepatuhan perawat melakukan hand 

hygiene sebesar 48,3%.  

Data dari Rumah Sakit Umum Siloam Hospital Kupang tentang 

pelaksanaan perawat terkait mencuci tangan di tahun 2017 pada bulan Januari 

sebanyak 82,05 %, Februari 81,45%, Maret 89,29%, April 88,46%, Mei 

84,02% perawat mencuci tangan. Jika dibagi berdasarkan ruangan rawat inap 

maka Samaria Januari 86,36%, Februari 86,67%, Maret 85,71%, April 

93,55%, Mei 81,82%, Juni 81,25%. Bethesda 1 Januari 88,14%, Februari 

83,33%, Maret 88,06%, April 82,5%, Mei 76,06%, Juni 81,69%. Bethesda 2 

Januari 76,92%, Februari 91,81%, Maret 95,59%, April 87,88%, Mei 77,36%, 

Juni 76,19%. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan mencuci tangan oleh perawat 

terendah berada pada ruangan Bethesda 1.   

Jika dibagi berdasarkan momen cuci tangan  maka pada tahun 2017 

pelaksanaan perawat mencuci tangan pada Bethesda 1 di momen pertama, 

Januari 65.48%, Februari 51.56%, Maret 56.25%, April 76%, Mei 66.98%. 

Momen kedua Januari 70%, Februari 60%, Maret 86,67%, April 80,49%, Mei 

94,59%. Momen ketiga Januari 97,22%, Februari 78,79%, Maret 94,59%, 

April 93,18%, Mei 93,98%. Momen keempat Januari 88,24%, Februari 

81,75%, Maret 87,78%, April 95,73%, Mei 87,32%. Momen kelima Januari 

80,65%, Februari 80,77%, Maret 82,98%, April 82%, Mei 72,46%. Setiap 

bulannya pada momen pertama terjadi penurunan pelaksanaan mencuci 

tangan. Hal ini ditunjang dari hasil audit yang di lakukan oleh Tim 
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Pencegahan dan Pengendalian infeksi (PPI) bahwa dari hasil presentase cuci 

tangan di momen pertama lebih rendah dari momen lainnnya di Rumah Sakit 

Umum Siloam Hospital Kupang.  

1.2 Pernyataan Masalah 

Mencuci tangan merupakan teknik dasar yang paling penting dalam 

pencegahan dan pengontrolan infeksi (Potter & Perry, 2005). Langkah 

sederhana namun efektif dalam melindungi pasien dari kejadian infeksi adalah 

cuci tangan (Williams dkk, 2009). Menurut WHO cuci tangan menjadi salah 

satu langkah yang efektif untuk memutuskan rantai transmisi infeksi, sehingga 

insidensi infeksi nosokomial dapat berkurang. Faktor yang mungkin 

menentukan kebersihan tangan yang buruk termasud faktor risiko 

ketidakpatuhan yang diamati dalam studi epidemiologi. Menurut Depkes 

(2007) mencuci tangan adalah proses yang secara mekanis melepaskan 

kotoran dan debris dari kulit tangan dengan menggunakan sabun dan air. 

Pada Rumah Sakit Umum Siloam Kupang, data hasil audit tim PPI pada 

latar belakang diatas jika dilihat dari setiap ruangan rawat inap maka didapati 

presentase terendah dalam pelaksanaan mencuci tangan adalah di ruang rawat 

inap Bethesda 1 pada momen pertama. Oleh karena itu peneliti ingin 

mengidentifikasi  “Pelaksanaan Enam Langkah Cuci Tangan oleh Perawat 

Sebelum Kontak dengan Pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum 

Siloam Kupang” 

1.3 Pernyataan Tujuan  
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Mengidentifikasi pelaksanaan enam langkah cuci tangan oleh perawat 

sebelum kontak dengan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum 

Siloam Kupang. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimanakah pelaksanaan enam langkah cuci tangan oleh perawat 

sebelum kontak dengan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum 

Siloam Kupang? 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat 

bagi 

1.5.1 Peneliti 

Sebagai pedoman bagi peneliti agar dapat menggambarkan 

pelaksanaan enam langkah cuci tangan oleh perawat sebelum kontak 

dengan pasien. 

1.5.2 Institusi  

Sebagai suatu bahan pembelajaran bagi peneliti selanjutnya di 

masa depan serta kepustakaan bagi institusi tempat peneliti menyelesaikan 

studinya. 

1.5.3 Rumah Sakit 

Sebagai bahan evaluasi di masa akan datang untuk perawat 

sehingga menjamin mutu rumah sakit tetap baik. 

1.5.4 Masyarakat  

Sebagai bahan pembelajaran mengenai pentingnya cuci tangan. 




