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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

     Dalam aktivitas sehari-hari tangan seringkali terkontaminasi dengan mikroba, 

sehingga tangan dapat menjadi perantara masuknya mikroba ke dalam tubuh. 

Salah satu cara yang paling sederhana untuk menjaga kebersihan tangan adalah 

mencuci tangan menggunakan sabun (Radji dalam Fajar,2013). Menurut Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC) tahun 2014, cuci tangan adalah proses 

pembersihan kotoran dari kulit kedua belah tangan dengan memakai sabun dan air 

mengalir selama 40-60 detik. Cuci tangan menggunakan sabun efektif untuk 

mencegah dan mengurangi jumlah orang yang sakit diare sebesar 31%, 

mengurangi penyakit diare pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah 

Sebesar 58%, mengurangi penyakit infeksi saluran pernafasan sebesar 21%. 

     Menurut data World Health Organization (WHO) pada tahun 2012, Asia 

Tenggara merupakan negara berkembang dengan fasilitas sanitasi yang minim, di 

dapatkan data negara dengan fasilitas sanitasi yang minim, Kamboja 58%, 

Indonesia 39%, Laos 29%, Filipina 26%, Vietnam 22% dan Myanmar 20%. Ini 

sejalan dengan rendahnya persentase penduduk ASIA yang mencuci tangan 

menggunakan sabun memperlihatkan hanya ada 45,2% responden yang selalu 

mencuci tangan sebelum makan, dan hanya 26,5% yang mencuci tangan setelah 

menggunakan toilet (Peltzer dan Pengpid, 2014). 

      Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) memaparkan pada hasil  tahun 2013, 

proporsi penduduk umur >10 tahun yang berperilaku cuci tangan dengan benar di 
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Indonesia meningkat dari 23,2% menjadi 47% dalam satu tahun, Namun data 

tersebut tidak mengidentifikasi perilaku mencuci tangan dilakukan pada saat yang 

benar (seperti sebelum persiapan makanan) dan tidak membedakan antara 

mencuci tangan dengan atau tanpa sabun. 

      Di provinsi Papua, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat masih sangat 

rendah, salah satunya adalah desa Mamit dengan mayoritas pekerjaan masyarakat 

adalah petani, penambang  yang memiliki praktek cuci tangan yang rendah. 

Penyebab rendahnya praktik mencuci tangan menggunakan sabun dikarenakan 

tingkat pengetahuan tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun masih 

rendah (Aloysius Giyai, 2015). 

     Lokasi penelitian, yaitu Klinik Siloam Mamit, Kabupaten Tolikara, Papua. 

Hasil Observasi Beberapa pasien yang datang berobat ke Klinik menunjukan 

bahwa mereka tidak mandi pagi, tidak mencuci tangan setelah dari kebun serta 

kuku tangan yang terlihat kotor, saat dikaji, pasien mengatakan tidak mandi pagi 

karena pagi hari suhunya dingin sehingga tidak mandi. Setiap bulan tercatat ada 

±200 pasien yang datang berobat ke klinik Siloam Mamit dengan 5 penyakit 

terbanyak yaitu, ISPA (infeksi saluran pernafasan atas), GEA, Gastritis, Scabies 

dan luka-luka, ini merupakan dampak dari rendahnya perilaku hidup bersih dan 

sehat, salah satunya cuci tangan menggunakan sabun. Selain itu, sebelum dan 

sesudah tenaga kesehatan menangani pasien, selalu mencuci tangan dan selalu 

mengingatkan pasien rawat jalan agar mencuci tangan sebelum dan sesudah 

melakukan aktivitas berkebun, beternak atau buang air besar dan kecil. Selain itu, 

masyarakat di Mamit belum mendapat pendidikan secara formal secara merata 
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melainkan hanya secara informal dikarenakan kekurangan guru yang mengajar 

masyarakat desa Mamit. Dampak yang ditimbulkan yaitu tingginya angka pasien 

diare, ISPA dan penyakit lain yang disebabkan karena kontaminasi dari tangan 

yang kotor.  

     Berdasarkan fenomena yang ditemukan di Klinik Siloam Mamit, maka Peneliti 

tertarik melalukan penelitian ini sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi 

pengetahuan pasien rawat jalan di klinik Siloam Mamit tentang cuci tangan 

menggunakan sabun, dengan judul “Gambaran Pengetahuan Tentang Cuci Tangan 

Menggunakan Sabun Pada Pasien Rawat Jalan Di Klinik Siloam Mamit Tolikara 

Papua.” 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa  

ketidaktahuan respoden tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun akan 

berdampak pada tingginya angka penyakit seperti ISPA, GEA, Scabies, Malaria 

dan luka-luka. Oleh karena itu, maka peneliti mengangkat masalah penelitian 

yaitu, Bagaimana pengetahuan pasien rawat jalan dalam melaksanakan cuci 

tangan menggunakan sabun di klinik Siloam Mamit Tolikara Papua. 

 

1. 3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum : 

      Untuk mengidentifikasi gambaran pengetahuan tentang cuci tangan 

menggunakan sabun pada pasien rawat jalan di klinik Siloam Mamit 

Tolikara Papua. 
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1.3.2 Tujuan Khusus : 

1. Identifikasi karakteristik demografi pasien rawat jalan di klinik Siloam 

Mamit Tolikara Papua. 

2. Identifikasi gambaran pengetahuan pasien rawat jalan tentang cuci 

tangan menggunakan sabun di klinik Siloam Mamit Tolikara Papua. 

 

1. 4 Pertanyaan Penelitian 

     Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan 

penelitian, yaitu : 

1. Apakah karateristik pasien poli rawat jalan di Klinik Siloam Mamit Tolikara 

Papua? 

2. Apakah tingkat pengetahuan pasien tentang enam langkah cuci tangan 

menggunakan sabun di poli rawat jalan di Klinik Siloam Mamit Tolikara 

Papua? 

 

1. 5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis: 

     Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 

sumber data bagi peneliti lain, dalam melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan cuci tangan menggunakan sabun. 
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1.5.2 Manfaat Praktis: 

1. Siloam Clinic Mamit Tolikara Papua 

     Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar diadakannya program 

penyuluhan tentang cuci tangan menggunakan sabun, dan jenis 

penyuluhan yang dapat diberikan kepada pasien rawat jalan.  

2. Faculty of Nursing UPH 

     Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi mahasiswa keperawatan 

universitas pelita harapan, agar lebih giat belajar dan mempromosikan 

kepada masyarakat disekitarnya tentang pentingnya cuci tangan 

menggunakan sabun.  

3. Masyarakat desa Mamit 

     Informasi yang diperoleh dapat menjadi masukkan bagi masyarakat di 

desa Mamit, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam keluarga terkait 

pengetahuan keluarganya tentang cuci tangan menggunakan sabun. 

 

 

 

 

 

 

 

 




