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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, pernyataan 

masalah, pernyataan tujuan, pertanyaan penelitian dan hipotesis serta manfaat 

penelitian ini. 

1.1. Latar Belakang 

Darmadi (2008) menyatakan bahwa infeksi nosokomial merupakan 

salah satu penyebab meningkatnya angka kematian di rumah sakit, sehingga 

dapat menjadi masalah kesehatan baru baik di negara berkembang maupun di 

negara maju. Berdasarkan data World Health Organization  (2013), 

menunjukkan bahwa sekitar 8,7% dari 55 Rumah Sakit dari 14 negara yang 

berasal dari Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara dan Pasifik tetap 

menunjukkan adanya infeksi nosokomial dengan Asia Tenggara sebanyak 

10,0%.  

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

(2013) infeksi nosokomial di Indonesia cukup tinggi yaitu sebesar 6-16% 

dengan rata-rata 9,8%. Penelitian ini dilakukan pada penjaga pasien karena 

penjaga pasien merupakan kelompok yang paling berisiko terjadinya infeksi 

nosokomial. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Rikayanti (2014) bahwa 

salah satu penyebaran infeksi nosokomial yaitu dari pasien ke penjaga.  

Nursalam (2012) menyatakan bahwa tingginya angka kejadian infeksi 

nosokomial dapat menyebabkan turunnya kualitas mutu pelayanan medis, 

sehingga perlu adanya upaya pencegahan dan pengendaliannya. Cara paling 
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ampuh untuk mencegah infeksi nosokomial adalah dengan menjalankan 

Universal Precaution yang salah satunya adalah dengan mencuci tangan pada 

setiap penanganan pasien di rumah sakit. 

 Sebuah penelitian mengemukakan bahwa dengan mencuci tangan 

dapat menurunkan 20% - 40% kejadian infeksi nosokomial. Namun, 

pelaksanaan cuci tangan itu sendiri belum mendapat respon yang maksimal. 

Sama halnya dengan pernyataan Saragih & Rumapea (2012) bahwa di negara 

berkembang, kegagalan dalam pelaksanaan cuci tangan sering dipicu oleh 

keterbatasan dana untuk mengadakan fasilitas cuci tangan. Namun, setelah 

masalah dana terselesaikan ada hal yang memprihatinkan yaitu kurangnya 

kepatuhan untuk menaati prosedur serta kurangnya pengetahuan mengenai 

pentingnya mencuci tangan. 

United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2012, menyatakan 

bahwa di Swaziland pada tahun 2010, terdapat 50% keluarga perkotaan yang 

mempraktekkan cuci tangan, dibandingkan dengan hanya 26% di daerah 

pedesaan. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2012) 

menyatakan bahwa masyarakat Indonesia mencuci tangan menggunakan 

sabun sebanyak 49,5%. Sedangkan, Riset Kesehatan Dasar (2013) 

menyatakan bahwa penduduk di Indonesia yang berperilaku cuci tangan 

secara benar pada tahun 2013 sebanyak 47,0%. Fitriani (2011) menyatakan 

bahwa pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang. Hal tersebut didukung oleh pernyataan 

Notoatmodjo (2007) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi 
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dan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan karakteristik 

individu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nuniek Nizmah Fajriyah (2015) 

mengenai Pengetahuan Mencuci Tangan Penunggu Pasien Menggunakan 

Lotion Antiseptic di Pekalongan menyatakan bahwa dari 156 responden 

masing-masing sebanyak 20 responden berpengetahuan baik, 108 responden 

berpengetahuan cukup, dan 28 responden berpengetahuan kurang.  

Berdasarkan hasil observasi peneliti secara langsung saat sedang 

bertugas  menjadi mahasiswa internship. Observasi tersebut yang dilakukan 

peneliti di Rumah Sakit Siloam Bali pada tanggal 27 Juni – 5 Juli 2017 

menggunakan lembar observasi checklist, peneliti melihat bahwa 83,3% 

penjaga pasien lupa mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh pasien 

serta kurangnya edukasi mengenai pentingnya mencuci tangan. Terkait 

masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Gambaran Pengetahuan Mencuci Tangan pada Penjaga Pasien di Ruang 

Rawat Inap Rumah Sakit Siloam Bali”. Alasan lain peneliti tertarik meneliti 

hal tersebut adalah karena belum pernahnya dilakukan penelitian terkait 

masalah tersebut.   
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan data observasi menggunakan lembar observasi cheklist 

bahwa 83,3% penjaga pasien lupa mencuci tangan sebelum dan sesudah 

menyentuh pasien serta tidak ada penyuluhan mencuci tangan yang diberikan 

di ruang rawat inap Rumah Sakit Siloam Bali, maka peneliti ingin mengukur 

apakah sudah baik atau masih kurang pengetahuan mencuci tangan pada 

penjaga pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Siloam Bali.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan mencuci 

tangan pada penjaga pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Siloam Bali. 

 

1.4. Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh penjaga pasien di ruang 

rawat inap Rumah Sakit Siloam Bali mengenai mencuci tangan? 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui gambaran pengetahuan  

penjaga pasien di ruang rawat inap tentang mencuci tangan sebagai 

salah satu cara mengurangi infeksi nosokomial. 
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1.5.2. Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti sebagai data awal untuk mendapat 

pengetahuan atau informasi, pengajaran, serta wawasan yang baru 

mengenai pengetahuan tentang mencuci tangan pada penjaga 

pasien di ruang rawat inap di Rumah Sakit Siloam Bali. Penelitian 

ini juga dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya. 

2) Manfaat bagi penjaga pasien 

Penelitian ini juga berguna untuk mengidentifikasi 

pengetahuan dan wawasan penjaga pasien di ruang rawat inap 

Rumah Sakit Siloam Bali mengenai mencuci tangan. 

3) Manfaat bagi rumah sakit 

Penelitian ini berguna untuk mengidentifikasi pengetahuan 

mencuci tangan pada penjaga pasien di ruang rawat inap Rumah 

Sakit Siloam Bali, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan 

untuk program penyuluhan kesehatan khususnya untuk 

memberikan edukasi mengenai mencuci tangan. 

  




