
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang lantar belakang, rumusan masalah, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Emergency room merupakan  instalasi pelayanan pertama bagi pasien 

datang ke rumah sakit yang memerlukan pelayanan segera, yaitu cepat, tepat, 

dan cermat untuk mencegah kematian dan kecacatan. (Depkes, 2004; Arum 

2007).  Perawat sebagai petugas kesehatan dapat melindungi diri mereka 

sendiri dari kontak dengan bahan infeksius atau terpajan penyakit menular 

dengan memiliki pengetahuan tentang proses infeksi dan perlindungan barier 

yang tepat. Tenaga kesehatan berisiko tinggi terinfeksi penyakit yang dapat 

mengancam keselamatannya saat bekerja. Hasil penelitian survei Center for 

Dease far Control and Prevention (CDC ) pada tahun 2011 di A.S, 

menyatakan terdapat 722.000 kasus infeksi nosokomial akibat mengabaikan 

penggunaan alat pelindung diri (CDC, 2016). Infeksi nosokomial adalah 

infeksi yang didapat klien selama mendapatkan perawatan di rumah sakit 

(Potter & Perry, 2005; Darmawai,2012). Berdasarkan data kejadian infeksi 

nasokomial di RSI Ibnu Sina Bukittinggi 2012, didapatkan angka kejadian 

infeksi nasokomial berupa kejadian plebitis mencapai angka 1,98%. Hal ini 

diakibatkan perawat yang lalai dalam merawat pasien terutama dalam 

pemakaian APD ( handscoon, masker, skor). Berdasarkan hasil penelitian 
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terdahulu diketahui angka prevalensi infeksi silang yaitu 9,1% (Tim Pandalin 

RSUP. Dr. M. Djamil Padang, 1996) dan pada tahun 2002 tercatat 10,6%. 

Angka tersebut berada diatas prevalensi rata-rata rumah sakit pemerintah di 

Indonesia yaitu 6,6% (Ramah, 1995; Wati, 2006; Hayulita dan Paija, 2014). 

Healthcare-associated Infections (HAIs) adalah infeksi yang terjadi 

pada pasien dan tenaga medis di rumah sakit yang terjadi selama proses 

perawatan ataupun selama bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Beberapa 

penelitian pada tahun 1995-2010, prevalensi HAIs di negara-negara 

berkembang lebih tinggi dari negara maju ( 10,1 % : 7,6 %). Sedangkan, 

prevalensi (HAIs) di Indonesia yang merupakan bagian dari negara-negara 

berpendapatan menengah mencapai 7,1%. Negara berpendapatan rendah dan 

menengah tidak memiliki sistem surveilans infeksi nosokomial yang baik dan 

belum melaporkan data atau tidak memiliki data yang representatif, oleh 

karena itu prevalensi di negara-negara berpendapatan rendah dan  menengah 

kemungkinan besar tidak mencerminkan data yang sebenarnya (WHO, 2010).  

Bali merupakan tempat pariwisata yang paling terkenal di 

Indonesia,wisatawan  mancanegara yang datang ke Bali tahun 2017 mencapai 

315.909 (Badan Pusat Statistik Propinsi Bali, 2018). Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Depkes (2014) penyakit menular yang paling banyak di Bali 

adalah TB Paru dengan presentase 104,05%, ISPA (inpeksi saluran pernafasan 

akut), diantaranya Pneumunia dengan presentase 42,9%, HIV sangat sering 

pada usia 20-29 tahun, Kusta yang terkenana adalah 1,66/ 100.000 penduduk 

dan Malaria.  
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UGD memiliki resiko tertular penyakit yang jauh lebih besar 

dibanding perawat-perawat dibagian lain karena mereka merawat pasien sakit 

berat yang diagnosis penyakitnya masih belum ditegakkan. Berdasarkan data 

dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek 2011) bahwa angka kecelakaan 

kerja di Indonesia mencapai 99.491 kasus yang diakibatkan kelalaian 

penggunaan alat pelindung diri secara umum pada beberapa unit kerja. Sarung 

tangan medis digunakan oleh pekerja layanan kesehatan yaitu karena dua 

alasan. Alasan pertama, untuk mengurangi risiko kontaminasi tangan pekerja 

layanan kesehatan terhadap darah atau cairan tubuh lain dan untuk 

mengurangi resiko penyebaran kuman ke lingkungan serta trasmisi dari 

penyedia layanan kesehatan ke pasien dan sebaliknya, juga dari satu pasien ke 

pasien lain (WHO, 2009). Sedangkan, masker digunakan sebagai pelindung 

wajah untuk melindungi membran hidung dan mulut dari percikandan cairan 

tubuh (WHO, 2008). Oleh sebab itu, perawat harus tau bagaimana cara 

penggunaan APD di rumah sakit khususnya sarung tangan dan masker, karena 

kadang- kadang penyakit tersebut menular dan dapat membawa akibat yang 

mengancam jiwa.  

1.2 Pernyataan Masalah 

Tenaga kesehatan merupakan sebagian dari sumber daya manusia 

yang ada di lingkungan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan 

kepada pasien dan mempunyai hubungan interaksi langsung dengan pasien. 

Kontaminasi penyakit dapat beresiko terkontaminasi itu bisa saja juga medis 

yang tidak menggunakan APD dapat menularkan penyakit kepasienya apabila 
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selama melakukan interaksi dengan pasien tidak memperhatikan tindakan 

pencegahan (universal precaution) dengan cara menggunakan alat pelindung 

diri (APD). Universal precaution merupakan upaya pencegahan penularan 

penyakit dari tenaga kesehatan ke pasien dan sebaliknya, hal ini didasari 

penyebaran penyakit infeksius melalui medium cairan tubuh dan darah.  

Pemakaian alat pelindung diri merupakan upaya untuk menciptakan 

keselamatan dan kesehatan kerja bagi perawat atau tenaga medis lain serta 

bagi keselamatan dan kesehatan pasien di ruangan perawatan rumah sakit. 

Berdasarkan fenomena inilah penulis ingin mengetahui bagaimana gambaran 

penggunaan sarung tangan dan masker di ruang gawat darurat siloam Bali. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Bagaimana gambaran  pemakaian  tenaga kesehatan terhadap  penggunaan 

sarung tangan dan masker diruang gawat darurat siloam Bali? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk: 

Mengidentifikasi gambaran penggunaan sarung tangan dan masker di ruang 

gawat darurat siloam Bali. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1) Bagi Pihak Rumah Sakit Siloam Bali  

Sebagai pertimbangan atau masukan untuk tenaga kesehatan 

tentang pentingnya menggunakan sarung tangan dan masker agtgar 

terhindar dari infeksi atau tertular penyakit yang di bawa pasien. 
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2) Bagi Tenaga Kesehatan 

Dapat  meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan tentang 

pentingnya penggunaan sarung tangan dan masker. 

3) Bagi Mahasiswa 

Mengetahui perilaku (tindakan) tenaga kesehatan dalam 

menggunakan sarung tangan dan masker apakah sudah memenuhi 

standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




