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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keperawatan adalah ilmu yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan 

dan pengertian yang mendalam, perawat bekerja sama dengan dokter dan 

profesional kesehatan lainnya, yang bertindak sebagai pendukung pasien dan 

keluarga dengan memberikan perawatan kesehatan baik dari pencegahannya 

sampai kepada proses pemulihan pasien (Santa Monica College, 2017). 

K urikulum keperawatan yang diterbitkan oleh AIPNI mahasiswa keperawatan 

juga mendapat pelajaran tentang cuci tangan five moments yang termasuk dalam 

Ilmu keperawatan dasar dan juga Infection control (AIPNI, 2010). 

Menurut White et al. (2015) cuci tangan merupakan teknik dasar yang 

paling penting dalam pencegahan dan pengontrolan penularan infeksi yang 

termasuk salah satu komponen dalam kewaspadaan standar, didukung juga oleh 

World Health Organization ([WHO] , 2009) yang mencetuskan tentang global 

patient safety challenge dengan “Clean Care is Safer Care”, yaitu inovasi strategi 

penerapan cuci tangan  untuk petugas kesehatan dengan My five moments for hand 

hygiene dengan mencuci tangan sebelum kontak dengan pasien, sebelum 

melakukan tindakan aseptik, setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, 

setelah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. 

Sebagai mahasiswa yang sedang  dalam masa praktik dan ikut bergabung 

ke fasilitas kesehatan  mahasiswa juga berpotensi menularkan penyakit, tetapi di 

samping itu mahasiswa juga dapat menjadi penyedia layanan kesehatan sekaligus 
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menjadi tim pengendalian infeksi (infection control) di masa depan, apabila sejak 

masa praktik mereka selalu dilatih cara-cara menanggulangi penyebaran infeksi. 

Mahasiswa dibekali dengan pengetahuan bahwa mencuci tangan merupakan hal 

yang paling efektif, standar, dan berbiaya rendah. Cuci tangan juga sering 

dilakukan sebagai rutinitas yang dapat menjadi tindakan untuk mengurangi 

infeksi dan telah dibuktikan secara ilmiah. 

Berdasarkan hasil observasi selama masa praktik 57% dari mahasiswa 

angkatan 2013 di SHKJ didapati mereka tidak melakukan cuci tangan five 

moments seperti yang diajarkan di perkuliahan. Seyogianya mahasiswa tahu 

bahwa cuci tangan merupakan hal yang paling penting untuk menekan angka 

kejadian infeksi, tetapi mereka sering lupa mencuci tangan, dan mereka akan 

mencuci tangan setelah diingatkan oleh perawat atau setelah melihat teman 

mereka mencuci tangan. 

Terkait dengan tingginya angka infeksi nosokomial di rumah sakit, 

Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 

nomor 1691 tentang keselamatan pasien di rumah sakit guna mendorong upaya 

pelayanan kesehatan yang aman bagi pasien, ada enam sasaran keselamatan 

pasien (patient safety) yaitu: Ketepatan identifikasi pasien, peningkatan 

komunikasi yang efektif, peningkatan kewaspadaan terhadap high alert drugs, 

kepastian tepat prosedur, tepat lokasi dan tepat pasien  operasi,  mengurangi  

resiko  infeksi,  dan  mengurangi  resiko jatuh Pengurangan resiko infeksi 

nosokomial juga merupakan salah satu panduan untuk meningkatkan 

keselamatan pasien (Permenkes, 2011). 



3 
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam masa pendidikan, mahasiswa diberikan teori dan praktik tentang 

five moments, namun sebagian besar dari mahasiswa masih kurang patuh dalam 

menjalankan cuci tangan five moments, maka dari itu rumusan masalah dari 

fenomena diatas adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan five moments 

mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan di Siloam Hospitals Kebon 

Jeruk (SHKJ). 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

pelaksanaan cuci tangan five moments Mahasiswa Faculty of Nursing UPH 

angkatan 2014 di SHKJ. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui data demografi mahasiswa Faculty of Nursing 

UPH angkatan 2014 di SHKJ. 

2. Mengidentifikasi  pelaksanakan  cuci  tangan  sebelum  

menyentuh pasien. 

3. Mengidentifikasi  pelaksanakan cuci  tangan  sebelum  melakukan 

prosedur bersih/ aseptik. 

4. Mengidentifikasi  pelaksanakan cuci tangan setelah menyentuh 

cairan tubuh pasien. 
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5. Menidentifikasi pelaksanaan cuci tangan setelah menyentuh pasien. 

6. Mengidentifikasi pelaksanaan cuci tangan setelah menyentuh 

peralatan sekitar pasien. 

1.4    Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

Tabel 1.4 Definisi konseptual dan operasional Gambaran Pelaksanaan cuci tangan five 

moments mahasiswa UPH di SHKJ. 

Variabel Konseptual Operasional Cara Ukur Hasil 

Cuci 

tangan 

five 

moments 

 

. 

Cuci tangan  five 

moments adalah cuci 

tangan yang 

dilakukan sebelum 

kontak dengan pasien, 

sebelum melakukan 

tindakan aseptik, 

setelah bersentuhan 

dengan cairan tubuh 

pasien, setelah kontak 

dengan pasien, dan 

setelah kontak dengan 

lingkungan 

sekitar pasien (WHO, 

2009). 

Cuci tangan five 

moments merupakan 

bagian dari cuci tangan 

yang terdiri dari cuci 

tangan sebelum 

bersentuhan dengan 

pasien, sebelum 

melakukan tindakan 

aseptik, sebelum kontak 

dengan cairan tubuh 

pasien, setelah kontak 

dengan pasien, setelah 

bersentuhan dengan area 

sekitar pasien 

Lembar 

Observasi 

dengan       5 

pernyataan, 

apabila 

jawbannya 

“Ya”   =   1, 

“Tidak” = 0. 

 

 

Ordinal 
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1.5 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan dari penelitian ini adalah: Bagaimanakah gambaran 

pelaksanaan cuci tangan five moments mahasiswa keperawtan UPH di 

SHKJ? 

1.6   Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritikal 

Diharapkan  penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang teori 

gambaran pelaksanaan cuci tangan five moments pada mahasiswa 

keperawatan. 

1.6.2 Manfaat Praktikal 

1) Bagi Mahasiswa Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

mahasiswa mengenai gambaran tentang tingkat pelaksanaan cuci tangan 

five moments pada mahasiswa keperawatan di Faculty of Nursing UPH. 

2)  Bagi Penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau rujukan untuk 

penelitian selanjutnya mengenai hand hygiene. 

3)  Bagi Divisi Keperawatan SHKJ 

Karena penelitian ini merupakan penelitian yang pertama dilakukan di 

rumah sakit, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu 

sumber referensi bagi tenaga keperawatan untuk meningkatkan program 

pelatihan kepada mahasiswa yang sedang praktek di rumah sakit. 




