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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian,  dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan pasien adalah pencegahan dari kesalahan dan efek samping 

merugikan pasien yang terkait dengan pelayanan kesehatan, dan juga merupakan 

prinsip dasar dari pelayanan kesehatan (WHO, 2017). Keselamatan Pasien juga 

tertuang dalam sistem akreditasi rumah sakit yang mengacu pada standar Joint 

Commission International (JCI) yang menjadi standar yang paling relevan terkait 

dengan mutu pelayanan International Patient Safety Goals (sasaran international 

keselamatan pasien) rumah sakit yang meliputi enam sasaran keselamatan pasien, 

salah satunya adalah Reduce Risk of Health Care-Associates Infections 

(mengurangi risiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan) (Kemenkes  RI, 

2011).
 

Dalam Artikel yang berjudul “Patient Safety” Risiko infeksi terkait 

pelayanan kesehatan yang terjadi di rumah sakit disebut juga infeksi nosokomial 

(WHO, 2017). 

Terjadinya infeksi nosikomial dipengaruhi oleh banyak faktor 

(multifaktoral), baik faktor yang ada dalam diri (badan/tubuh) penderita sendiri   

maupun faktor yang ada di sekitarnya. Selain itu ada faktor lain yang dapat 

memengaruhi terjadinya infeksi nosokomial yaitu faktor intrinsik yang meliputi 

usia dan jenis kelamin, serta faktor keperawatan yang meliputi lamanya hari 

perawatan, menurunnya standar perawat, banyaknya penderita, risiko umum, 



2 
 

risiko terapi, adanya faktor lain serta faktor mikroba patogen juga memberi 

kontribusi terhadap terjadnya infeksi nosokomial di rumah sakit (Darmadi, 2008).   

Salah satu tindakan keperawatan yang berkaitan erat dengan kejadian 

infeksi nosokomial di rumah sakit adalah pemasangan infus. Pemasangan infus 

atau terapi intravena merupakan tindakan memasukkan jarum (abocath) melalui 

transkutan yang kemudian disambungkan dengan selang infus (Edward, 2011). 

Pemasangan infus adalah salah satu cara atau bagian dari pengobatan untuk 

memasukkan obat atau vitamin ke dalam tubuh pasien (Darmawan, 2008).  Infeksi 

yang terjadi pada pemasangan infus atau terapi intravena disebut plebitis 

(Achmad. et al, 2016). Salah satu penyebab plebitis adalah teknik aseptik yang 

tidak benar selama proses pemasangan infus dan pemberian obat terapi intravena 

sehingga terjadi kontaminasi melalui tangan (Nursalam, 2011). 

Menurut WHO (2009) dalam artikelnya “Guide to implementation of the 

WHO multimodal hand hygiene improvement strategy”, salah satu upaya 

pencegahan infeksi yang terjadi di rumah sakit dan yang harus dilakukan sesuai 

standar Joint commission International (JCI) untuk mengurangi risiko infeksi 

dalam pelayanan  kesehatan adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dapat 

dilakukan dalam lima momen yaitu sebelum menyentuh pasien, sebelum 

melakukan tindakan aseptik, setelah menyentuh cairan tubuh pasien, setelah 

menyentuh pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan pasien. Faktor-faktor 

yang memengaruhi cuci tangan yaitu pengetahuan, sikap, status pekerjaan, jenis 

kelamin, mempunyai alergi dengan produk pembersih, dan ketersediaan sarana 

cuci tangan (WHO, 2009).  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Allegranzi et all (2013) di 5 

negara, rata-rata tingkat kepatuhan hand hygiene di dunia sebesar 51%. Di 

Indonesia, menurut penelitian yang dilakukan oleh Karuru (2015) terhadap 

kepatuhan hand hygiene semua tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter 

residen, dan perawat di Ruang Rawat Inap  RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou 

Manado dengan jumlah 134 responden menunjukkan bahwa kepatuhan tenaga 

kesehatan terhadap hand hygiene masih rendah yaitu 5,2%. Sedangkan tingkat 

kepatuhan perawat dalam melakukan hand hygiene sebesar 6,6%. Data penerapan 

tindakan cuci tangan perawat di Siloam Hospitals Manado pada bulan Maret 2016 

sampai bulan Maret 2017 adalah 71,23% (Data  Internal  SHMN, 2017).  

Berdasarkan panduan dalam buku Measuring Hand Hygiene Adherence: 

Overcoming the Challenges tahun 2009 oleh The Joint Commission, pencapaian 

ini masih dibawah standar kepatuhan yang ditetapkan yaitu  diatas  75%. Standar 

ini juga digunakan sebagai standar kepatuhan mencuci tangan di Siloam Hospitals 

Manado (Data Internal SHMN, 2017).  

Menurut World Health Organization (2009) dalam artikel yang berjudul 

“Patient Safety”, mencuci tangan menjadi salah satu unsur penting dan hal dasar 

dalam pelaksanaan kontrol infeksi yang harus dilakukan dalam proses perawatan 

pasien, sebab mencuci tangan terbukti dalam pengurangan resiko infeksi terkait 

pelayanan kesehatan secara signifikan. Oleh sebab itu penting bagi setiap tenaga 

kesehatan patuh untuk mencuci tangan. Berdasarkan masalah diatas maka peneliti 

melakukan penelitian tentang penerapan tindakan cuci tangan pada pemasangan 

infus di Ruang Rawat Inap Lantai Lima Siloam Hospitals Manado. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan tindakan cuci tangan perawat pada 

pemasangan infus di ruang rawat inap lantai lima Siloam Hospitals Manado?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengidentifikasi penerapan tindakan cuci tangan perawat pada 

pemasangan infus di ruang rawat inap lantai lima Siloam Hospitals Manado.   

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Memberikan informasi penerapan cuci tangan perawat pada 

pemasangan infus. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data tingkat penerapan cuci 

tangan yang mendukung program penanganan infeksi di rumah sakit dan 

dapat menjadi referensi tambahan dalam penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 




