
1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN  

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian baik secara umum maupun khusus, pertanyaan penelitian, dan 

definisi operaional serta manfaat dari penelitian.  

1.1  Latar Belakang  

Mencuci tangan adalah suatu tindakan membersihkan tangan dengan 

menggunakan sabun atau antiseptic dibawah air mengalir atau dengan 

menggunakan hand scrub  yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran dari 

kulit secara mekanis dan mengurangi jumlah mikroorganisme (Persatuan 

Pengendalian Infeksi Indonesia [Perdalin], 2010).  

Tingkat pelaksanaan perawat dalam melakukan cuci tangan di Amerika 

Serikat masih sekitar 50%, di Australia masih sekitar 65%. Angka 

pelaksanaan hand hygiene di Indonesia juga masih sangat rendah. Dilihat 

dari penelitian yang dilakukan Damanik (2011), didapatkan angka 

pelaksanaan perawat dalam melakukan hand hygienedi Indonesia hanya 

sebesar 48,3%. Hal ini menjadi tantangan yang cukup serius bagi tim 

pengendali infeksi rumah sakit. Sedangkan data yang diperoleh oleh tim IC 

(Infection Control) pada tahun 2015 pelaksanaan perawat mencuci tangan di 

Siloam Hospitals Makassar sebesar 75% namun pada tahun 2016, 

pelaksanaan perawat mencuci tangan menurun hingga 65,8%. Dan angka 
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yang memiliki pelaksanaan mencuci tangan terendah di ruangan yaitu 

genezareth, carmel, decapolis, betshaida, capernaum dan zarepath.  

Dari hasil observasi saya di  Siloam Hospitals Makassar, perawat lebih 

dominan mencuci tangan setelah dari pasien dibanding sebelum menemui 

pasien dan tidak mencuci tangan dengan prosedur yang ditetapkan yaitu 6 

langkah mencuci tangan. Hasil wawancara saya dari lima perawat yang saya 

temui, empat dari lima perawat menjawab pertanyaan saya yang kurang lebih 

sama. Pertanyaan saya“ kak sebelum menemui pasien yang menekan bell, 

mencuci tangan perlu ngak sih kak? dan perawat mengatakan “selagi tangan 

bersih saya rasa tidak perlu sih dek, kan mencuci tangannya tadi sesudah dari 

pasien”. Fasilitas handrub di kamar pasien terdapat satu, dan jarak antara 

handrub pada lorong ruangan berjarak 36 langkah kaki.  

Pelaksanaan cuci tangan itu sendiri belum mendapatkan perhatian yang 

lebih di berbagai RS di Indonesia, kegagalan dalam pelaksanaan cuci tangan 

dipicu oleh keterbatasan. Menurut Damanik (2011) ada beberapa faktor yang 

memengaruhi pelaksanaan perawat mencuci tangan yaitu usia, pendidikan, 

masa kerja, pengetahuan, motivasi, serta fasilitas.  

Berdasarkan beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan perawat 

mencuci tangan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Gambaran faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan perawat 

mencuci tangan di ruang rawat inap Siloam Hospitals Makassar”   
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1.2  Rumusan Masalah  

Angka pelaksanaan perawat mencuci tangan masih sangat rendah 

dilihat dari penurunan pelaksanaan perawat mencuci tangan dari tahun 2015 

ke tahun 2016. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga hal 

inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

gambaran faktor-faktor apa yang memengaruhi pelaksanaan perawat 

mencuci tangan di ruang rawat inap Siloam Hospitals Makassar.  

1.3  Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengidentifikasi gambaran faktor-faktor yang memengaruhi 

pelaksanaan perawat mencuci tangan di ruang rawat inap Siloam 

Hospitals Makassar.  

1.3.2. Tujuan Khusus  

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah  

Mengidentifikasi gambaran faktor-faktor (usia, pendidikan, 

masa kerja, pengetahuan, motivasi, dan fasilitas) yang memengaruhi 

pelaksanaan perawat mencuci tangan di ruang rawat inap Siloam 

Hospitals Makassar.  
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1.4  Pertanyaan Penelitian   

Bagaimana gambaran faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan perawat 

mencuci tangan di ruang rawat inap Siloam Hospitals Makassar”.  

1.5  Definisi Operasional  

Tabel 1.1. Definisi Operasional  

Variabel  Definisi Operasional  
Alat Ukur  Hasil Ukur  

Skala  

Variabel usia, 

pendidikan, 

masa kerja, 

pengetahuan, 

motivasi, dan 

fasilitas  

• Usia adalah umur 

yang telah dilalui 

oleh responden 

sejak dari lahir 

sampai penelitian 

ini dilakukan.  

Menggunakan 

kuesioner yang 

dapat diisi langsung 

oleh responden  

Data usia 

dalam tahun. 

Rasio 

•Pendidikan adalah 

pendidikan formal 

yang telah dilalui 

oleh responden  

Menggunakan 

kuesioner yang 

dapat diisi langsung 

oleh responden  

1=D3  

2=S1  

3=Ners 

Ordinal  

• Masa kerja adalah 

lamanya 

responden 

bertugas menjadi 

seorang perawat 

di rumah sakit 

tempat saat ini 

bekerja  

Menggunakan 

kuesioner yang 

dapat diisi langsung 

oleh  

responden  

  

1=Masa kerja 

kategori baru 

<3 tahun.  

2=Masa kerja 

kategori lama 

<3 tahun  

(Handoko, 

2010) 

Rasio 

• Pengetahuan  

adalah tingkat 

pemahaman 

responden 

tentang cuci 

tangan, meliputi 

pengertiannya, 

indikasinya, 

langkah-langkah 

mencuci tangan 

6 langkah sesuai 

Menggunakan 

kuesioner yang 

berjumlah 19 

pernyataan  

1. 76-100% 

= 

pengetahu

an baik 

2. 56-75% = 

pengetahu

an cukup 

3. ˂56% = 

pengetahu

an kurang  

Ordinal  
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standar, dan 

akibat tidak 

mencuci tangan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Motivasi adalah 

dorongan atau 

kekuatan yang 

berasal dari 

dalam atau luar 

individu yang 

memengaruhi 

individu untuk 

bertindak 

dalam mencapa 

tujuan yaitu 

mencuci 

tangan.  

Kuesioner motivasi 

perawat mencuci 

tangan terdiri dari 

lima pertanyaan 

positif (favourable) 

dan lima pertanyaan 

negatif  

(unfavourable)  

a. Favourable: 

4= Sangat setuju 

3= Setuju 

2= Tidak Setuju 

1= Sangat Tidak 

Setuju 

b. Unfavourable 

1= Sangat setuju 

2= Setuju 

3= Tidak Setuju 

4= Sangat Tidak 

Setuju 

a. Motivasi 

baik jika skor 

>75 %  

b. Motivasi 

cukup jika 

skor 64 -74 %  

sc. Motivasi 

rendah jika 

skor <63%. 

Ordinal 

• Fasilitas cuci 

tangan adalah 

fasilitas yang 

disediakan 

untuk 

mencuci 

tangan  

(wastafel, sabun 

cair dan cairan  

antibacterial, 

tempat sampah 

dan tissue 

disetiap 

wastafel)  

Dengan 

menggunakan 

kuesioner yang 

berjumlah dua 

pertanyaan negatif 

dan delapan 

pertanyaan positif 

pernyataan  

a. Favourable: 

4= Sangat setuju 

3= Setuju 

2= Tidak Setuju 

1= Sangat Tidak 

Setuju 

b. Unfavourable 

1= Sangat setuju 

2= Setuju 

3= Tidak Setuju 

4=Sangat Tidak 

Setuju 

a. Angka 0-

24,99%  

(Fasilitas 

sangat 

kurang) b. 

Angka 50-

74,99%  

(Fasilitas 

cukup)  

c. Angka 75- 

100% 

(Fasilitas 

baik)  

Ordinal   
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1.6  Manfaat Penelitian  

1.6.1  Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

tentang penanganan perawat dalam mencegah atau memutuskan rantai 

infeksi nosokomial yang dapat terjadi serta memberikan wawasan 

sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.   

1.6.2  Manfaat Praktis  

1. Bagi Perawat.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 

penanganan perawat dalam mencegah atau memutuskan rantai infeksi 

nosokomial yang dapat terjadi.  

2. Bagi Rumah Sakit  

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pengelola 

tim IC (Infection Control) mengenai pelaksanaan perawat mencuci 

tangan.  

3. Bagi Peneliti  

Menambah pengetahuan, wawasan dan juga sebagai pengalaman nyata 

bagi penulis dalam melaksanakan penelitian, dan sebagai 

pengembangan serta penerapan ilmu yang telah didapatkan selama 

kuliah.  

  




