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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Infeksi nosokomial merupakan infeksi yang ditularkan saat dirawat di rumah sakit. 

Infeksi nosokomial dapat tersebar melalui petugas kesehatan, sehingga menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan di rumah sakit (Darmadi, 

2008). Infeksi nosokomial merupakan infeksi yang terjadi di rumah sakit atau 

fasilitas pelayanan kesehatan setelah dirawat 3x24 jam. Sebelum dirawat, pasien 

tidak memiliki gejala tersebut dan tidak dalam masa inkubasi (Depertemen 

Kesehatan [Depkes], 2011). Perawat berperan penting dalam pemulihan pasien, 

oleh karena itu mereka merupakan salah satu pemeran utama dalam pengendalian 

infeksi.  Infeksi merupakan salah satu penyebab utama kematian dan kesakitan di 

rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Infeksi juga merupakan salah 

satu faktor yang memperpanjang masa rawat inap di Indonesia. Risiko infeksi 

nosokomial merupakan masalah penting di seluruh dunia terutama di negara 

berkembang. Prevalensi infeksi nosokomial di Eropa dan Amerika sebanyak 

1%sedangkan di Asia, Amerika Latin, dan Afrika sebanyak 40%. Prevalensi infeksi 

nosokomial di Rumah Sakit Indonesia setinggi 4,3% di Lampung, 2,8% di Jambi, 

0,9% di Jakarta, 2,2% di Jawa Tengah, dan 0,8% di Yogyakarta (Lumentut., 

Waworuntu, & Homenta, H. 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Marwoto 

(2007), menunjukkan bahwakejadian infeksi nosokomial di lima rumah sakit 

pendidikan yaitu di RSUP Dr. Sardjito sebesar7,94%, RSUD Dr. Soetomo sebesar 

14,6%, RS Bekasi sebesar 5,06%, RS Hasan Sadikin Bandung sebesar 4,60%, 
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RSCM Jakarta sebesar 4,60%.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Setjonegoro Kabupaten Wonosobo, ditemukan bahwa kejadian infeksi nosokomial 

mengalami peningkatan dari 19 kasus di tahun 2009 hingga 149 kasus di tahun 2011 

(Nugraheni, Suhartono, dan Winarni,S, 2012). 

Pengendalian infeksi nosokomial menjadi penting di rumah sakit karena 

semakin banyak penggunaan peralatan canggih untuk prosedur invasif. Perawat 

yang bekerja di rumah sakit semakin hari semakin diakui perannya dalam setiap 

tatanan pelayanan kesehatan, sehingga dalam memberikan pelayanan secara 

interdependen tidak terlepas dari kepatuhan perilaku perawat dalam setiap tindakan 

prosedur yang bersifat invasif (Sulistyowati, 2016).  

Dalam penelitian Puspasari, (2015) dalam pencegahan infeksi nosokomial 

72,2% perawat bersikap negatif,  misalnya perawat kurang suka bila alat yang sudah 

dicuci harus disterilkan, pembuangan sampah medis dibuang di tempat sampah 

yang berwarna kuning, sampah non medis tidak di buang ditempat sampah yang 

berwarna hitam, tindakan yang salah yang sering dilakukan ketika mengangkat 

linen yang kotor langsung dengan tangan, perawat tidak harus menjaga kesterilan 
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alat pada saat melakukan tindakan invasif, jarum suntik yang digunakan tidak perlu 

dibuang pada temapt khusus pembuangan jarum suntik dan tidak perlu cuci tangan 

sebelum dan sesudah kontak langsung dengan pasien. 

Tindakan salah yang sering dilakukan perawat adalah kurang perduli dalam 

mencuci tangan. Kadang kala ada juga perawat yang menggunakan sarung tangan 

dan sering lupa menggantinya sewaktu melakukan tindakan ke pasien yang satu 

dengan pasien yang lainnya, atau dari bagian tubuh kebagian tubuh lainnya.  

Pencapaian dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial di SHKJ harus mencapai 

100%. Namun menurut data dari Depertemant Infection Control infeksi nosokomial 

di 6 bulan terakhir pada tahun 2017 sudah tetrjadi kasus Catheter-Associated 

Urinary Tract Infection (CAUTI) sebesar 0,54%, Phelebitis Intravenous Assesment 

Score (PIVAS) sebesar 0,51%. Data juga menunjukkan kepatuhan petugas 

kesehatan dalam mencucu tangan sebesar 67,69%, sedangakan pencapaian dalam 

kepatuhan mencuci tangan harus mencapai 100% di SHKJ. 

Dalam meningkatkan upaya pencegahan infeksi nosokomial diperlukan sikap 

yang mendukung menuju perubahan yang labih baik, khusunya bagi perawat. Maka 

penulis melakukan suatu peneltian tentang sikap perawat terhadap pencegahan 

infeksi nosokomial di SHKJ
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1.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang, terjadinya kasus infeksi nosokomial di 

SHKJ, dan berbagai observasi terhadap  perawat, maka penulis  melakukan 

penelitian  dengan  melihat sikap perawat tentang pencegahan infeksi 

nosokomial di SHKJ. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

     Bagaimana sikap perawat terhadap pencegahan infeksi nosokomial di ruang 

rawat inap SHKJ? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah :  

      1.4.1 Tujuan Umum  

         Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sikap perawat dalam pencegahan 

infeksi nosokomial di SHKJ 

        1.4.2 Tujuan Khusus  

a) Untuk mengetahui sikap perawat dalam mencegah infeksi 

nasokomial yang mencakup control terhadap agen infeksius di 

SHKJ
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b) Untuk mengetahui sikap perawat dalam mencegah infeksi 

nosokomial yang mencakup kontrol terhadap portal keluar di SHKJ. 

c) Untuk mengetahui sikap perawat dalam mencegah infeksi 

nosokomial terhadap pengendalian penularan kontrol terhadap 

portal masuk  di SHKJ 

d) Untuk mengetahui sikap perawat dalam mencegah infeksi  

nosokomial yang encakup perlindungan pagi perawat di SHKJ. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil yang di harapkan dalam penelitian ini 

1.5.1 Devisi Keperawatan SHKJ 

          Sebagai bahan informasi serta masukan bagi perawat untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam menunjukkan perilaku positif 

terhadap pencegahan infeksi nosokomial. 

1.5.2 Untuk Penelitian  

       Memberikan sumber data yang baru bagi penelitian yang lain yang ingin 

melakukan penelitian lanjutan tentan infeksi nosokomial.
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1.5.3 Bagi Pendidikan Keperawatan 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapakan untuk menambah wawasan 

pengembangan ilmu keperawatan serta praktik tentang pencegahan infeksi 

nosokomial. 

       1.5.4 Rumah Sakit  

        Memberikan informasi tambahan bagi rumah sakit dalam meningkatkan 

mutu pelayanan kesehatan khusunya dalam upaya pencegahan dan 

penanggulangan infeksi nasokomial serta sikap positif dalam pencegahan 

infeksi nosokomial




