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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dilakukan penelitian, 

pernyataan masalah penelitian, pernyataan tujuan umum dan tujuan khusus 

penelitian, pertanyaan penelitian, dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar belakang 

Keperawatan menurut American Nurses Association (ANA, 2008), 

adalah perlindungan kesehatan, promosi kesehatan, pengoptimalan 

kesehatan dan kemampuan klien, pencegahan sakit dan kelemahan, serta 

memberikan penanganan yang tepat bagi semua pasien.  

  Menurut Berman, Snyder, Kozier, dan Erb (2009), di dalam infeksi 

dikenal apa yang disebut dengan rantai infeksi yang memiliki enam mata 

rantai. Enam mata rantai yang membentuk rantai infeksi adalah agen etiologi 

atau mikroorganisme, tempat tinggal alami organisme, jalan keluar dari 

reservoir, metode (cara) penularan, jalan masuk ke dalam penjamu, dan 

penjamu yang rentan.  

Hand hygiene adalah istilah yang digunakan untuk mencuci tangan 

menggunakan antiseptik pencuci tangan. Pada tahun 2009, WHO 

mencetuskan global patient safety challenge dengan clean care is safe care, 

yaitu merumuskan inovasi strategi penerapan hand hygiene untuk petugas 

kesehatan dengan My five moments for hand hygiene adalah melakukan cuci 

tangan: 

1. Sebelum bersentuhan dengan pasien 

2. Sebelum melakukan prosedur bersih/steril 

3. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien  

4. Setelah bersentuhan dengan pasien 

5. Setelah bersentuhan dengan lingkungan sekitar pasien 
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Menurut Al-Assaf (2012) kepatuhan dalam melakukan cuci tangan 

sebagai upaya untuk mencegah timbulnya pernyakit dari mikrooganisme 

atau kotoran dengan menjaga kebersihan dengan baik dipengaruhi berbagai 

hal. Perawat melakukan prosedur tersebut tentunya didasari adanya 

pengetahuan dan latar belakang pendidikan kesehatan, sehingga berupaya 

dengan maksimal untuk meningkatkan kesehatan dan dapat mempengaruhi 

perilaku perawat melaksanakan prosedur tersebut untuk meningkatkan 

kesehatan. 

Salah satu cara menghentikan proses infeksi adalah dengan 

memutus beberapa atau salah satu rantainya. Mencuci tangan adalah cara 

untuk memutus rantai infeksi pada metode penularan. Hal ini membutuhkan 

perhatian penting dari perawat, karena perawatlah yang berada 24 jam 

bersama klien di Rumah Sakit.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mathai, Allegranzi, 

Kilpatrick, dan Pittet (2010) dengan judul Prevention and control of health 

care-associated infections through improved hand hygiene, mengemukakan 

mencuci tangan adalah salah satu cara untuk mengurangi bahkan mencegah 

infeksi yang efektif, tidak hanya itu mencuci tangan juga dapat menjadi 

perlindungan diri bagi perawat dari kasus terinfeksi penyakit. 

Suatu penelitian yang dilakukan oleh WHO (World Health 

Organization) menunjukkan bahwa sekitar 8,7% dari 55 Rumah Sakit di 14 

negara yang berasal dari Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara dan 

nosokomial dengan Asia Tenggara sebanyak 10,0%. Jumlah infeksi 

nosokomial di 10 RSU Indonesia pada tahun 2010 mencapai 6-16% dengan 

rata-rata 9,8% sedangkan di wilayah Jawa Tengah infeksi nosocomial 

mencapai 0,5%. Infeksi nosokomial dapat dicegah dengan 10% lingkungan 

dan 90% perilaku. Salah satu perilaku untuk mencegah penyebaran penyakit 

dari orang ke orang atau dari peralatan ke orang dapat dilakukan dengan 

meletakkan penghalang diantara mikroorganisme dan individu (pasien atau 

petugas kesehatan).  

Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam merupakan sebuah Rumah 

Sakit milik swasta yang dikembangkan oleh perusahaan Lippo, Rumah 
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Sakit ini berdiri diLippo Karawaci Tangerang. Rumah Sakit ini memiliki 

fasilitas dan layanan rawat inap yang terdiri dari dari 250 tempat tidur yang 

sudah termasuk; 20 tempat tidur ICU, 6 tempat tidur ICCU, 6 tempat tidur 

HCU, 6 tempat tidur LDS, 26 tempat tidur bersalin, 2 tempat tidur 

perawatan bayi,  28 tempat tidur pasien anak, 10 tempat tidur ruang isolasi, 

14 tempat tidur ODC, dan 5 kamar Operasi, Rumah Sakit ini juga dilengkapi 

dengan layanan pemeriksaan diagnostic dan spesialis yang cukup memadai. 

Menurut Winda, infection control Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam, 

masing-masing unit di Rumah Sakit ini sudah dilengkapi dengan peralatan 

kebersihan, terutama untuk mencuci tangan seperti; wastafel dengan kran 

air, sabun cuci tangan, handsoap dan tissue pengering yang cukup 

memperlengkapi kebutuhan kebersihan tangan perawat, pasien ataupun 

pengunjung. 

Menurut data audit kepatuhan mencuci tangan yang dilakukan oleh 

Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam pada tahun 2015, didapatkan hasil 

yang cukup baik, yaitu: Momen 1: 68.2 %, momen 2: 96.1%, momen 3: 

92.2%, momen 4: 86.5%, momen 5: 74.8%.  Sedangkan pada tahun 2016 

terdapat beberapa perbedaan yang signifikan yaitu: Momen 1: 44.6%, 

momen 2: 71.2%, momen 3: 93.6%, momen 4: 85.7%, momen 5: 79.7%.  

hanya saja persentase tersebut sudah mencakup seluruh profesi kesehatan 

lainnya seperti dokter spesialis, RMO, Bidan, Lab, Radiologi, RM, dan 

Health Care Assistant. Kepatuhan perawat sendiri dalam melakukan cuci 

tangan secara umum pada tahun 2015 persentasinya cukup tinggi yaitu 

sebesar 88,5%, sedangkan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2016 

yaitu sebesar 81.2%. Menurut Winda, infection control Paviliun Umum 

Rumah Sakit Siloam tidak ada data spesifik mengenai kepatuhan perawat 

disetiap momennya. 

Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian khususnya pada 

profesi perawat dalam melakukan cuci tangan di lima momen yang sudah 

ditentukan oleh WHO. 
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1.2 Rumusan masalah  

Mencuci tangan adalah salah satu cara untuk mengurangi dan 

memutuskan rantai terjadinya infeksi, di Rumah Sakit perawat tidak hanya 

bekerja sendirian, melainkan bekerja sama dengan disiplin lain, seperti 

Dokter, Ahli Gizi, Fisioterapi, Farmasi, dan sebagainya. WHO sendiri sudah 

mencetuskan 5 momen dalam mencuci tangan yang harus dilakukan oleh 

perawat disetiap ruangannya. Namun, berdasarkan sumber-sumber yang 

ada tingkat kepatuhan perawat dalam melakukan lima momen ini masih 

sangatlah rendah. 

Mencuci tangan sangat mudah untuk dilakukan, kapan saja, dimana 

saja, dan oleh siapa saja, namun akan sulit jika harus mencuci tangan di 5 

momen yang sudah ditentukan, berdasarkan pengamatan dan observasi 

diruangan, ditemukan bahwa perawat tidak selalu patuh dalam menjalankan 

lima momen mencuci tangan tersebut, terutama saat memberikan obat 

kepada pasien, dapat dilihat ketika perawat akan berpindah dari pasien yang 

satu kepasien yang lain, kebanyakkan perawat tidak mencuci tangan terlebih 

dahulu. Jika hal ini menjadi kebiasaan dan dibiarkan terlalu lama, maka 

akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ruangan dan pasien, 

karena mencuci tangan merupakan satu hal penting untuk meminimalisir 

terjadinya penularan infeksi.  

Berdasarkan fenomena tersebut maka rumusan masalahnya adalah 

untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan perawat dalam melakukan lima 

momen mencuci tangan dilantai 6B Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam. 

1.3 Tujuan penelitian 

Penelitian ini memiliki dua tujuan penelitian yaitu tujuan umum dan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kepatuhan perawat dalam mencuci tangan saat melakukan lima 

momen di lantai 6B Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam. 
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1.3.2 Tujuan khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

kepatuhan perawat dalam melakukan setiap lima momen mencuci 

tangan : 

1. Sebelum kontak dengan pasien,  

2. Sebelum melakukan tindakan aseptik,  

3. Setelah berisiko kontak dengan cairan tubuh,  

4. Setelah kontak dengan pasien,  

5. Setelah kontak di lingkungan pasien. 

 

1.4 Pertanyaan penelitian, 

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dipaparkan, maka 

pertanyaan penelitian ini adalah : 

Bagaimanakah gambaran kepatuhan perawat dilantai 6B Paviliun Umum 

Rumah Sakit Siloam dalam melakukan lima momen mencuci tangan? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak : 

a) Peneliti 

Penelitian ini menambah wawasan peneliti dalam tingkat kepatuhan 

perawat dalam melakukan lima momen penting dalam mencuci tangan. 

 

b) Perawat  

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi perawat yang bertugas 

dilantai 6B karena mereka dapat mengetahui seberapa besar kepatuhan 

mencuci tangan ditempat mereka bekerja, dan dapat menjadi acuan bagi 

mereka untuk dapat meningkatkan kepatuhan perawat dalam 

melakukan lima momen mencuci tangan guna meminimalisir terjadinya 

infeksi di Rumah Sakit.  

c) Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam  

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak Paviliun Umum 

Rumah Sakit Siloam untuk melihat seberapa besar kepatuhan perawat 
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dilantai 6B dalam melakukan lima Momen mencuci tangan, dan juga 

dalam pencegahan Infeksi Nosokomial, hasil penelitian ini juga dapat 

menjadi masukan dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap cuci 

tangan dan mutu pelayanan keperawatan, khususnya dalam melakukan 

lima momen mencuci tangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




