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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar belakang 

Menurut World Health Organization (WHO, 2009) infeksi nosokomial 

merupakan infeksi yang tampak pada pasien ketika berada didalam rumah sakit 

atau fasilitas kesehatan lainnya, dimana infeksi tersebut tidak tampak pada saat 

pasien berada diluar rumah sakit. Persentase infeksi nosokomial di rumah sakit 

dunia mencapai 9% (variasi 3 –21%) atau lebih 1,4 juta pasien rawat inap di 

rumah sakit seluruh dunia mendapatkan infeksi nosokomial (WHO, 2009). 

Upaya pengendalian infeksi terdepan adalah melalui cuci tangan yang tepat 

(Komisi Akreditasi Rumah Sakit, 2012). 

Survei yang dilakukan WHO di beberapa rumah sakit dan mewakili 

beberapa negara bagian Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara dan Pasifik Barat 

menunjukkan rata-rata 8,7% dan Asia Tenggara sebanyak 10,0%  pasien rumah 

sakit yang mengalami infeksi nosokomial di Amerika Serikat sekitar 2 juta 

orang per tahun terkena infeksi dan menyebabkan sekitar 9000 kematian, di 

Inggris terdapat 100.000 kasus infeksi dan menyebabkan 5000 kematian tiap 

tahunnya (WHO, 2007). Menurut Depkes RI tahun 2011 angka kejadian infeksi 

di rumah sakit sekitar 3-21% atau lebih dari 1,4 juta pasien rawat inap di rumah 

sakit di seluruh dunia. Di Indonesia infeksi nasokomial mencapai 15,47% jauh 

diatas negara maju (Firmansyah, 2007), ISK (Infeksi Saluran Kemih) 

merupakan salah satu infeksi yang sering terjadi di rumah sakit setiap tahunnya 
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(Arisandy, 2013). Dengan adanya infeksi yang sering terjadi dan hal tersebut 

merupakan ancaman yang serius bagi pelayanan yang ada di rumah sakit, maka 

perlu ada upaya untuk mencegah terjadinya infeksi, dan salah satunya adalah 

kebersihan diri sendiri yang termasuk didalamnya hal yang sederhana namun 

penting yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan cuci tangan yang baik 

dan benar untuk petugas kesehatan maupun untuk pasien.  

Kepatuhan perawat merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh 

dalam pencegahan terjadinya infeksi nosokomial. Di Amerika Serikat tingkat 

kepatuhan perawat dalam mencuci tangan masih sekitar 50% dan di Australia 

sekitar 65%, dalam penelitian yang dilakukan oleh Pittet (2013) didapatkan 

rata-rata kepatuhan mencuci tangan di rumah sakit geneva sebesar 48%.  

Angka kepatuhan mencuci tangan di Indonesia masih sangat rendah 

dilihat dari penelitian yang dilakukan, Pratama (2015) menemukan bahwa 

tingkat kepatuhan perawat di IGD RSUD dr. Iskak Tulungagung dalam 

pelaksanaan cuci tangan juga masih rendah (36%). Penelitian yang dilakukan 

oleh Kharliasni (2015) di Ruang rawat inap RS Ibnu Sina Padang, kepatuhan 

perawat dalam mencuci tangan sebesar 41%, penelitian lain juga dilakukan 

oleh Yahya (2015) ditemukan kepatuhan perawat yang melakukan cuci tangan 

sebesar 51,3% di RSUD dr. Rasidin Padang. Dari beberapa penelitian diatas 

dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan perawat dalam melakukan cuci 

tangan masih rendah.  

Di Siloam Hospitals Manado, kepatuhan mencuci tangan berdasarkan 

hasil audit pada dua tahun terakhir yang dilakukan diseluruh ruang rawat inap 
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di lantai 5 adalah pada tahun 2015 sebesar 66,41% dan pada tahun 2016 terjadi 

peningkatan yang hanya mencapai 76,35%. Dari data diatas dapat disimpulkan 

bahwa kepatuhan mencuci tangan perawat Siloam Hospitals Manado ruang 

rawat inap lantai 5 masih harus tetap ditingkatkan.  

Berdasarkan uraian diatas, perawat mempunyai peran yang besar dalam 

perawatan pasien serta pencegahan infeksi di rumah sakit salah satunya dengan 

cara meningkatkan kepatuhan mencuci tangan di rumah sakit. Maka dari itu 

peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran tingkat kepatuhan perawat dalam 

mencuci tangan di ruang rawat inap lantai 5 Siloam Hospitals Manado. 

1.2 Rumusan masalah penelitian 

Mencuci tangan merupakan hal sederhana namun sangat penting, 

kepatuhan perawat dalam mencuci tangan merupakan langkah sederhana yang 

dapat melidungi pasien dan dapat mengurangi tingkat infeksi yang terjadi di 

rumah sakit dan pada pasien. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka 

peneliti mendapatkan rumusan masalah yaitu: “Gambaran tingkat kepatuhan 

perawat dalam mencuci tangan di ruang rawat inap lantai 5 Siloam Hospitals 

Manado”.  

1.3 Tujuan penulisan  

1.3.1 Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi “Gambaran 

tingkat kepatuhan perawat dalam mencuci tangan di ruang rawat inap 

lantai 5  Siloam Hospitals Manado”. 
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1.3.2 Tujuan khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengidentifikasi karakteristik responden (usia, jenis kelamin, 

pendidikan) responden di Siloam Hospitals Manado. 

2. Mengidentifikasi tingkat kepatuhan perawat dalam mencuci tangan di 

ruang rawat inap lantai 5 Siloam Hospitals Manado. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimanakah tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh perawat dalam 

pelaksanaan mencuci tangan dalam perawatan pasien di ruang rawat inap lantai 

5  Siloam Hospitals Manado? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat untuk Rumah Sakit Siloam 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penerapan 

kepatuhan prosedur mencuci tangan, mencegah terjadinya infeksi 

nosokomial dan untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan di 

rumah sakit. 

1.5.2 Manfaat untuk Fakultas 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan dan 

menambah wawasan bagi mahasiswa tentang upaya mencegah terjadinya 

infeksi nosokomial yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan cuci 

tangan perawat. 
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1.5.3 Manfaat untuk peneliti 

melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

mengenai cuci tangan dan sebagai bahan kajian ilmiah dan teori yang 

pernah didapat, serta menigkatkan kepatuhan mencuci tangan di rumah 

sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




