
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Rumah Sakit (RS) adalah institusi pelayanan kesehataan bagi masyarakat yang 

dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi 

dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sehingga harus tetap berupaya 

meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh 

masyarakat. RS merupakan institusi pelayanan kesehatan, bukan berarti terbebas 

dari infeksi, tetapi terdapat benda atau area lingkungan yang mengandung banyak 

mikroorganisme. Hal tersebut membuat RS menempatkan handrub sebanyak 

mungkin pada lokasi dimana ada aktivitas pelayanan kepada pasien. Didukung 

dengan  penelitian yang dilakukan oleh Jeffrey., Saptawati., Marwoto (2013) 

pentingnya peletakan handrub disetiap lokasi RS adalah untuk mengatasi infeksi 

nosokomial, handrub dipilih karena terbukti paling efektif membunuh kuman dan 

lebih praktis. Dalam hal pelaksanaan cuci tangan di RS, maka perawat adalah 

suatu profesi yang mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan asuhan 

keperawatan kepada individu, keluarga dan masyarakat secara optimal agar 

terpenuhi kepuasan pelayanan keperawatan kepada pasien.  

     Pemenuhan kebutuhan kepuasan pasien selama di RS diperlukan tenaga 

kesehatan yang harus mempunyai pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) 

yang tinggi serta mempunyai sikap professional (attitude) dan dapat menunjang 

pembangunan kesehatan. Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan merupakan 
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hasil tahu dan ini terjadi melalui proses penginderaan terhadap suatu peristiwa 

atau objek. Ada banyak cara untuk memperoleh pengetahuan, yakni bisa didapat 

melalui coba-coba (trial and eror), pengalaman pribadi, secara kebetulan, 

kebenaran secara intuitif, pengalaman dalam menjadi seorang pemimpin dan juga 

melalui bukti penelitian (Notoadmojo, 2012).  Didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmawati & Susanti (2014) mengenai Pengetahuan dan Sikap 

Perawat Pencegahan Infeksi Nosokomial dalam Pelaksanaan Cuci Tangan, 

didapatkan hasil bahwa 47,2% responden mempunyai pengetahuan yang baik 

dalam pencegahan infeksi nosokomial. Hal ini dipengaruhi oleh usia, tingkat 

pendidikan dan lama bekerja responden. 

     Pelayanan keperawatan yang professional haruslah dilandasi oleh ilmu 

pengetahuan. Semakin baik tingkat pengetahuan seseorang akan semakin baik 

pula sikap seseorang tersebut. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang yang 

dilakukan oleh Utami, Y & Supratman (2009) pada seluruh perawat di BRSUD 

Sukoharjo, didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan perawat dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pasien dengan sikap 

perawat. Sikap sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan serta 

domain penting dalam melakukan tindakan. Sikap adalah suatu disposisi atau 

keadaan mental didalam jiwa dan diri seseorang individu untuk bereaksi terhadap 

lingkungannya (baik lingkungan manusia atau masyarakatnya, baik lingkungan 

alamiahnya, maupun lingkungan fisiknya). Menurut hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sugeng., Ghofur., Kurniawati (2014), menunjukkan sebagian besar 

sikap perawat terhadap pencegahan infeksi nosokomial dalam kriteria sikap baik 
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yaitu sebanyak 46 perawat (95,8%) dan sikap cukup 2 perawat (4,2%). Walaupun 

berada dalam diri seseorang individu, sikap biasanya juga dipengaruhi  oleh nilai 

budaya dan sering  juga bersumber kepada sistem nilai budaya (Koentjaraningrat, 

2004). Sikap adalah cara kita melihat  dengan pikiran. Seringkali kita melihat 

sesuatu berdasarkan apa yang bisa kita lihat atau apa yang ingin kita lihat 

(Sugiarto, 2004).  

     Tingkat pengetahuan dan sikap perawat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan 

International Patient Safety Goals 5 (IPSG 5). IPSG  5 yaitu mengurangi risiko 

terjadinya infeksi di RS dengan 6 langkah cuci tangan dan 5 momen cuci tangan. 

Menurut Nasution et. al.. (2011), mencuci tangan adalah proses yang secara 

mekanik melepaskan kotoran dan debris dari kulit tangan dengan menggunakan 

sabun biasa dan air. Petugas kesehatan yang bekerja di RS harus menerapkan 

perilaku cuci tangan dengan menggunakan 5 momen cuci tangan  (WHO, 2009).  

Cuci tangan baik dilakukan dalam 5 momen yaitu sebelum menyentuh pasien, 

sebelum melakukan prosedur aseptik atau pembersihan, setelah terjadi kontak 

fisik dengan cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien dan setelah kontak 

dengan linkungan disekitar pasien (WHO, 2005).  

     Data RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang tahun 2016, mengenai 

kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan dengan 

menggunakan metode enam langkah dan 5 momen. Momen pertama pada Juli 

sebesar 90,30%, Agustus sebesar 91,75%, September sebesar 91,04% dan 

Oktober sebesar 91,05%. Momen kedua pada Juli sebesar 88,85%, Agustus 

sebesar 89,95%, September sebesar 89,75% dan Oktober sebesar 89,25%. Momen 
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ketiga pada Juli sebesar 93,10%, Agustus sebesar 93,69%, September sebesar 

93,70% dan Oktober sebesar 93,10%. Momen keempat pada Juli sebesar 79,40%, 

Agustus sebesar 80,80%, September sebesar 80,30% dan Oktober sebesar 

80,10%. Momen kelima pada Juli sebesar 75,65%, Agustus sebesar 76,30%, 

September sebesar 76,95% dan Oktober sebesar 97,45%. Sesuai data diatas, dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata pelaksanaan cuci tangan pada five moments sudah 

baik, namun pada Juli sampai September pada momen kelima masih dibawah 

standar yang ditetapkan yaitu 80%. 

     Data Rumah Sakit Umum Siloam (RSUS) Kupang tahun 2016, mengenai 

presentasi pelaksanaan perawat mencuci tangan  pada five moments, dengan 

standar yang ditetapkan yakni 75%. Benchmark RS ditentukan menggunakan 

National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) dan World Health 

Organization (WHO). Momen pertama pada Juli sebesar 86,55%, Agustus sebesar 

78,13%, September sebesar 73,05% dan Oktober sebesar 70,4%. Momen kedua 

pada Juli sebesar 75%, Agustus sebesar 72,22%, September sebesar 47,37% dan 

Oktober sebesar 50%. Momen ketiga pada Juli sebesar 96,43%, Agustus sebesar 

97,44%, September sebesar 97,3% dan Oktober sebesar 97,44%. Momen keempat 

pada Juli sebesar 93,22%, Agustus sebesar 94,53%, September sebesar 87,27% 

dan Oktober sebesar 90,59%. Momen kelima pada Juli sebesar 97,44%, Agustus 

sebesar 100%, September sebesar 82,35% dan Oktober sebesar 86,67%. 

     Berdasarkan data diketahui pelaksanaan cuci tangan pada five moments di 

RSUS Kupang pada tahun 2016 sudah baik, tetapi khusus pada momen pertama  

dan momen kedua masih dibawah standar yang telah ditetapkan. Ini merupakan 
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problem besar, momen pertama rendah dikarenakan kebanyakan perawat 

menganggap tangan mereka bersih sehingga aman untuk menyentuh pasien, 

padahal terdapat kuman yang dibawah dari kontak sebelumnya. Sedangkan 

momen kedua rendah karena kebanyakan perawat menganggap dengan 

menggunakan handscoon kondisi tangan menjadi steril dan tangan terbebas dari 

mikroorganisme sehingga aman ketika menyentuh pasien, padahal 

mikroorganisme masih menempel ditangan dan dapat menyebabkan infeksi 

silang. Walaupun pada momen 4, 5 dan 6 mengalami penurunan tetapi masih 

diatas standar yang ditetapkan.  

     Standar yang ditetapkan oleh kedua RS berbeda, standar RSUD 

PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang 80% dan RSUS Kupang 75%.  Perbandingan 

pelaksanaan cuci tangan pada five moments antara kedua RS, diperoleh RSUD 

PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang memiliki presentasi lebih besar dibandingkan 

RSUS Kupang. Penulis mendapat data awal dari Infection Prevention Control 

Nurse (IPCN) melalui hasil audit yang dilakukan mengenai pelaksanaan perawat 

mencuci tangan  pada five moments. Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

penulis tertarik untuk meneliti “Hubungan antara pengetahuan dan sikap perawat 

tentang cuci tangan yang benar pada five moments di ruang rawat inap RSUS 

Kupang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

     Hasil audit yang dilakukan oleh IPCN kepada seluruh perawat yang ada, 

menunjukan bahwa walaupun pelaksanaan cuci tangan secara rata sudah diatas 

standar yang ditetapkan yaitu 75%, tetapi khusus pada momen kedua yaitu 

sebelum melakukan prosedur aseptik masih didapatkan nilai yang semakin 

menurun dari target dan sampai pada angka terendah yaitu 47,37 %, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan antara pengetahuan dan 

sikap perawat tentang cuci tangan yang benar pada five moments di ruang rawat 

inap RSUS Kupang”. 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum  

     Mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap perawat tentang cuci 

tangan yang benar pada five moments di ruang rawat inap RSUS Kupang. 

1.3.2 Tujuan khusus  

a. Mengetahui karakteristik perawat di ruang rawat inap RSUS Kupang 

b. Mengetahui tingkat pengetahuan perawat tentang cuci tangan yang      

benar pada five moments di ruang rawat inap RSUS Kupang. 

c. Mengetahui sikap perawat tentang cuci tangan yang benar pada five 

moments di ruang rawat inap RSUS Kupang. 

d. Mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap perawat tentang 

cuci tangan yang benar pada five moments di ruang rawat inap RSUS 

Kupang. 
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1.4 Pertanyaan penelitian 

     Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

pertanyaan penelitiannnya adalah: 

1.4.1 Bagaimana karakteristik perawat di ruang rawat inap RSUS Kupang? 

1.4.2 Bagaimana tingkat pengetahuan perawat tentang cuci tangan yang benar 

pada  five moments di ruang rawat inap RSUS Kupang? 

1.4.3 Bagaimana sikap perawat tentang cuci tangan yang benar five moments di 

ruang rawat inap RSUS Kupang? 

1.4.4 Apakah ada hubungan antara pengetahuan dan sikap perawat tentang cuci 

tangan yang benar pada five moments di ruang rawat inap RSUS Kupang? 

 

1.5 Hipotesa Penelitian 

1.5.1 Ho: Tidak ada hubungan antara pengetahuan dan sikap perawat tentang cuci 

tangan yang benar pada five moments. 

1.5.2 H1: Ada hubungan antara pengetahuan dan sikap perawat tentang cuci 

tangan yang benar pada five moments. 

 

1.6 Manfaat penelitian 

     Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1.6.1 Aplikasi praktik teoritis 

     Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sumber untuk  
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mengetahui pengetahuan dan sikap perawat tentang cuci tangan yang benar pada 

five moments di ruang rawat inap RSUS Kupang. 

1.6.2 Aplikasi bagi penulis 

     Penelitian dapat memberikan informasi mengenai pengetahuan dan sikap 

perawat tentang cuci tangan yang benar pada five momenst di ruang rawat inap 

RSUS Kupang dan juga melalui penelitian ini penulis dapat belajar cara 

menganalisis suatu karya ilmiah sebagai bekal penelitian selanjutnya. 

1.6.3 RSUS Kupang 

     Diharapakan penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, untuk 

mengevaluasi pengetahuan dan sikap perawat tentang cuci tangan yang benar 

pada five moments. 

1.6.4 Profesi Keperawatan 

     Diharapkan penelitian ini dapat menjadi data dasar dan bekal bagi perawat 

untuk mengaplikasikan peran perawat dalam mengurangi risiko terjadinya infeksi, 

juga bermanfaat dalam memberikan informasi bagi perawat mengenai pentingnya 

pengetahuan dalam meningkatkan sikap perawat. 

 

 

 

 

 

 

 




