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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada Bab ini membahas tentang lantar belakang, rumusan masalah, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.  

1.1 Latar Belakang  

Perilaku hand hygiene perawat merupakan salah satu faktor yang 

mempunyai pengaruh besar terhadap pencegahan terjadinya infeksi 

nosokomial (INOS) di rumah sakit. Data menunjukkan tingginya angka INOS 

baik di dunia maupun Indonesia. Data surveillans World Health Organization 

(WHO) menyebutkan bahwa angka kejadian INOS sebesar 5% pertahun. 

Amerika Serikat angka ini mencapai 6%, di Indonesia INOS di Rumah Sakit 

Dr. Cipto Mangunkusumo berkisar 0-14,4% (Erniawati, et all., 2014).  

Word Health Organization (WHO, 2009) menyebutkan beberapa 

penelitian metanalisis dari beberapa penelitian disimpulkan bahwa hand 

hygiene mampu menurunkan angka INOS (Alleranzi dan pittet, 2009). Hand 

hygiene menjadi salah satu langkah yang efektif untuk memutuskan rantai 

transmisi infeksi, sehingga insidensi nosokomial dapat berkurang (Fauzia, et 

all., 2014).   

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang keselamatan pasien terdapat enam 

sasaran keselamatan pasien salah satunya adalah pengurangan risiko infeksi 

terkait pelayanan kesehatan. Perilaku hand hygiene merupakan salah satu 
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faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap pencegahan terjadinya INOS 

di rumah sakit.   

Kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan kegiatan hand hygiene 

dapat menurunkan angka INOS sebanyak 40% (Menkes, 2011). Peran penting 

perawat adalah mengetahui proses dan praktek yang paling mungkin 

menyebabkan infeksi nosokomial, misalnya teknik-teknik invasif, jalur 

tindakan (line manipulation) dan menyadari faktor-faktor lainnya yang dapat 

meningkatkan risiko infeksi seperti kebersihan yang kurang (James, 2008).   

Hand hygiene adalah bagian dari strategi dan isolasi tindakan pencegahan 

dan inti multifaset strategi untuk mencegah jenis spesifik dari infeksi. Menurut 

Emily E. Sicbert-Bennet dari University of North Carolina di Chapel Hill, 

dilakukan analisis logitudinal pada tahun 2013 samapi tahun 2015 di 853 

tempat tidur rumah sakit untuk memeriksa kepatuhan hand hygiene fokus dari 

intervensi adalah melakukan hand hygiene saat memasuki dan meninggalkan 

ruangan pasien (Pittet, 2017).  

Keselamatan (safety) telah menjadi isu global termaksud juga rumah sakit. 

Lima isu penting yang terkait dengan keselamatan di rumah sakit yaitu 

keselamatan pasien (patient safety), keselamatan pekerja atau petugas 

kesehatan, keselamatan bangunan, dan peralatan dirumah sakit yang bisa 

berdampak terhadap keselamatan pasien dan petugas, yang juga berdampak 

terhadap pencemaran lingkungan dan keselamatan rumah sakit terkait dengan 

kelangsungan rumah sakit. Keselamatan pasien  merupakan prioritas utama 

untuk dilaksanakan hal tersebut dengan isu mutu dan citra Rumah Sakit 

(Susilo, 2015).   
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Menurut Jamaluddin, et all., (2012) mengutip dari WHO 2009 

mencentuskan global patient safety challengen dengan clean care is safe care, 

yang merumuskan inovasi strategi penerapan hand hygiene untuk petugas 

kesehatan dengan My five moments for hand hygiene adalah melakukan cuci 

tangan: 1) sebelum kontak dengan pasien. 2) sebelum melakukan tindakan 

bersih atau aseptik. 3) setelah berisiko terpapar cairan tubuh pasien. 4) setelah 

kontak dengan pasien dan 5) setelah kontak dengan lingkungan disekeliling 

pasien.  

Word Health Organization (WHO, 2009) melaporkan kepatuhan hand 

hygiene harus lebih dari 50%. Data yang didapatkan di Rumah Sakit Siloam 

Bali hanya seluruh tenaga kesehatan dalam melakuka hand hygiene pada bulan 

Agustus 2016 mencapai sekitar 68% merupakan angka mencuci tangan 

terendah pada moments kesatu sebelum kontak dengan pasien, moments 

keempat setelah kontak dengan pasien dan moments kelima setelah kontak 

dengan lingkungan disekeliling pasien yang sering dilupakan dengan alasan 

jumlah pasien yang cukup banyak dan perbandingan tenaga kerja yang sedikit. 

Pada bulan Mei 2017 angka kepatuhan mencuci tangan mengalami penurunan 

10,7% Sedangkan pada bulan April 2017 mencapai 82,76%. Angka kepatuhan 

terendah dalam melakukan hand hygiene adalah pada moments kesatu sebelum 

kontak dengan pasien dan moments kelima setelah kontak dengan lingkungan 

pasien.   

Penulis ingin melakukan penelitian kepatuhan perawat dalam melakukan 

hand hygiene five moments di ruang rawat inap Rumah Sakit Siloam Bali 

karena  sebelumnya penelitian ini belum dilakukan dan data yang dimiliki oleh 
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Rumah Sakit Siloam Bali sendiri belum berfokus pada kepatuhan perawat, 

apalagi perilaku hand hygiene perawat dapat menyebebkan infeksi nosokomial 

karena perawat setiap harinya melakukan kontak langsung dengan pasien. 

Program yang pernah Rumah Sakit Siloam Bali lakukan hanya sosialisasi enam 

langkah cuci tangan disetiap lantai  dan tidak ada SOP five moments di Rumah 

Sakit Siloam Bali. Berdasarkan beberapa hal yang telah dijabarkan dapat 

disimpulkan bahwa hand hygiene five moments adalah hal yang penting 

dilakukan oleh perawat atau tenaga kesehatan lainnya untuk menghilangkan 

kotoran dan kuman yang melakat pada tangan, selain itu langkah yang dapat 

mencegah dan mengendalikan infeksi nosokomial.  

1.2 Masalah Penelitian  

Perilaku perawat merupakan hal yang dapat menyebabkan infeksi 

nosokomial karena perawat setiap hari melakukan kontak langsung dengan 

pasien. Salah satu upaya dalam pencegahan infeksi nosokomial yang paling 

penting adalah hand hygiene karena tangan merupakan media utama yang 

mudah terjadi dalam penularan infeksi. Pelaksanaan hand hygiene yang 

dilakukan perawat secara tidak adekuat dapat memindahkan organisme bakteri 

patogen secara lagsung kepada lingkungan pasien yang menyebabkan 

terjadinya infeksi nosokomial. Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis 

ingin meneliti gambaran kepatuhan perawat dalam melakukan hand hygiene 

five moments di ruang rawat inap Rumah Sakit Siloam Bali. 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan umum  mengetahui gambaran kepatuhan perawat dalam 

melakukan hand hygiene five moments di ruang rawat inap Rumah 

Sakit Siloam Bali  

1.3.2 Tujuan khusus  

1.3.2.1 mengetahui gambaran kepatuhan perawat dalam melakukan   

hand hygeine moments pertama  

1.3.2.2 mengetahui gambaran kepatuhan perawat dalam melakukan hand 

hygiene moments kedua 

1.3.2.3 mengetahui gambaran kepatuhan perawat dalam melakukan hand 

hygiene moments ketiga 

1.3.2.4 mengetahui gambaran kepatuhan perawat dalam melakukan hand 

hygiene moments keempat 

1.3.2.5 mengetahui gambaran kepatuhan perawat dalam melakukan hand 

hygiene moments kelima 

1.4 Pertanyaan Peneliti  

Berdasarkan dari uraian masalah yang telah dipaparkan sebelumnya 

bahwa prilaku perawat sangat penting dalam melakukan hand hygiene five 

moments, maka petanyaan penelitian ini adalah ”Bagaimana gambaran 

kepatuhan perawat dalam melakukan hand hygiene five moments di ruang rawat 

inap Rumah Sakit Siloam Bali ? 
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1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Bagi pihak rumah sakit    

Sebagai masukan dalam rangka pencegahan infeksi nosokomial di 

rumah sakit serta masukan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan 

perawatan dalam melakukan hand hygiene.  

1.5.2  Bagi perawat   

 

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi perawat sehingga dapat 

menjadi dasar untuk meningkatkan perilaku hand hygiene khususnya pada 

five moments yaitu: Sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan 

tindakan bersih atau aseptik, berisiko terpapar cairan tubuh pasien, setelah 

kontak dengan pasien, setelah kontak dengan lingkungan disekeliling 

pasien.  

1.5.3. Bagi mahasiswa  

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan 

pengetahuan dalam gambaran kepatuhan perawat dalam melakukan 

hand hygiene five moments.  penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan atau teman-teman 

mahasiswa Universitas Pelita Harapan.  

  

  




