
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di pelayanan kesehatan 

selama menjalani prosedur perawatan dan tindakan medis setelah ≥ 48 jam 

dan ≤ 30 hari setelah keluar dari fasilitas kesehatan yang menyebabkan 

pemanjangan lama rawat inap, dan meningkatkan biaya perawatan 

(Petersen, Holm, Pedersen, Lassen, dan Paderen, 2010). Penularan infeksi 

dapat melalui kontak langsung, udara, dan melalui vektor (Darmadi, 

2008).  

Di Amerika Serikat dua juta orang pertahun menderita infeksi nosokomial, 

sehingga menyebabkan meningkatnya biaya hingga 4,5-5,7 miliar dolar 

serta menyebabkan 9.000 kematian tiap tahunnya (World Health 

Organization [WHO], 2007). Di Indonesia pasien yang menderita infeksi 

nosokomial mencapai 5-10 % (WHO, 2007).  

Tingginya angka resistensi infeksi nosokomial akan mempersulit proses 

terapi penderita penyakit infeksi serta memperpanjang lamanya rawat inap. 

Salah satu dampak dari resistensi bakteri adalah terbatasnya pilihan 

antibiotik dengan biaya yang lebih mahal (WHO, 2014). Mengingat 

pentingnya masalah keselamatan pasien yang harus segera ditangani oleh 

rumah sakit di Indonesia maka diperlukan regulasi tentang keselamatan 

pasien (patient safety). Berdasarkan Joint Commission Iternational (JCI) 
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ada enam sasaran patient safety yaitu : ketepatan identifikasi pasien, 

peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan kewaspadaan terhadap 

high alert drugs, kepastian tepat prosedur, tepat lokasi dan tepat pasien 

operasi, mengurangi risiko infeksi dan mengurangi risiko pasien jatuh. 

Enam sasaran patient safety merupakan panduan untuk meningkatkan 

patient safety di rumah sakit salah satunya adalah pengurangan risiko 

infeksi nosokomial (Cahyono, 2008).  

Pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial adalah hal yang sangat 

penting untuk meningkatkan mutu pelayanan medis rumah sakit, salah 

satunya adalah melakukan cuci tangan atau hand hygiene (Bady & 

Kusnanto, 2007). Tindakan hand hygiene mampu menurunkan angka 

infeksi nosokomial (Allegranzi & Pittet, 2009). WHO (2014) 

menyebutkan bahwa ketika terjadi peningkatan kepatuhan cuci tangan dari 

buruk (<60%) menjadi sangat baik (90%) akan menurunkan angka infeksi 

nosokomial sebesar 24%. Hand hygiene bertujuan untuk menghindari 

infeksi silang, memakai sarung tangan bila kontak dengan cairan, darah 

dan bahan terkontaminasi, menggunakan alat pelindung diri seperti apron, 

masker, pelindung mata, manajemen benda tajam dengan benar, serta 

menjaga sanitasi lingkungan (Bady et al., 2007). 

Pada tahun 2009, WHO mengeluarkan First Global Safety Challenge 

dimana Clean Care is Safer Care yang berisi Five Moments for hand 

hygiene diantaranya sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan 

tindakan aseptik, setelah terpapar cairan tubuh pasien, setelah menyentuh 
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lingkungan sekitar pasien. Dalam pelaksanaan hand hygiene, memiliki 

beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain : kurangnya fasilitas 

untuk mencuci tangan, kurangnya waktu, kurangnya keterampilan, 

ketidaknyamanan iritasi pada kulit dan kulit kering saat sering mencuci 

tangan, beban kerja tinggi, rendahnya motivasi, kelupaan, dan kurangnya 

pelatihan (Akyol, 2007).  

Berdasarkan data Quality Riset (QR) Siloam Hospital  Medan tahun 2017 

mencatat bahwa kepatuhan cuci tangan setiap bulannya di Siloam Hospital 

Medan selama tujuh bulan terakhir yaitu pada bulan Januari 79,17 %, 

bulan Februari 71,95 %, bulan Maret 90 %, bulan April 86,41 %, bulan 

Mei 83,17 %, bulan Juni 83,33 dan pada bulan Juli 78,75%. Persentase di 

atas menunjukkan bahwa kepatuhan perawat dalam melakukan hand 

hygiene belum memiliki nilai yang konsisten, dalam hal ini persentase 

yang paling tinggi adalah di bulan Maret dan pada bulan berikutnya 

pesentase hand hygine semakin menurun. Oleh karena pentingnya 

melaksanakan cuci tangan di rumah sakit, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti gambaran faktor kepatuhan perawat dalam melaksanakan hand 

hygiene di Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya. 

1.2   Rumusan Masalah 

Infeksi nosokomial merupakan infeksi yang didapat di rumah sakit selama 

proses asuhan keperawatan. Kejadian infeksi nosokomial di Amerika dan 

Indonesia memiliki nilai yang tinggi bahkan bisa  menyebabkan kematian. 

Kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit bisa dicegah dengan perilaku 
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hand hygiene oleh tenaga kesehatan. Persentase hand hygiene perawat dari 

bulan Januari-Juli di Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya yang memiliki 

nilai tinggi adalah pada bulan Maret yaitu 90 % dan pada bulan berikutnya 

semakin menurun. Angka kepatuhan hand hygiene perawat masih rendah 

yaitu 43 % (Jamaludidin, Sugeng, Wahyu, & Sondang, 2012). Berdasarkan 

data dari Siloam Hospital Medan dan data menurut peneliti di atas, maka 

peneliti tertarik untuk  mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi 

kepatuhan perawat dalam melaksanakan hand hygiene di Rumah Sakit 

Siloam Dhirga Surya. 

1.3  Tujuan Penelitian 

1) Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran faktor kepatuhan perawat dalam 

melaksanakan hand hygiene di Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya 

2) Tujuan Khusus 

a) Untuk mengetahui karakteristik perawat di Rumah Sakit Siloam 

Dhirga Surya 

b) Untuk mengetahui gambaran faktor-faktor kepatuhan perawat 

dalam melaksanakan hand hygiene di Rumah Sakit Siloam Dhirga 

Surya 

1.4   Pertanyaan Penelitian 

Gambaran Faktor kepatuhan perawat dalam melaksanakan hand hygiene di 

Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya 

Tabel 1.1 Definisi  Operasional 

Variabel Definisi Definisi Alat ukur Hasil Ukur Skala Ukur 



5 
 

Koseptual Operasional 

Pengetahu

an  

Pengetahuan 

merupakan 

hasil dari tahu 

dan terjadi 

setelah 

seseorang 

melakukan 

penginderaan 

terhadap suatu 

obyek tertentu 

(Notoadmojo, 

2007) 

Responden 

yang mengisi 

kuesioner 

tentang 

pengetahuan  

Kuesione

r B no. 1-

5 

1. Kurang, jika nilai 

< cut off point 

(<17,00) 

2. Baik, jika nilai > 

cut off point 

(>17,00) 

Ordinal  

Ketersedia

an 

Fasilitas 

Ketersediaan 

fasilitas 

merupakan 

sarana yang 

dapat 

digunakan 

dalam rangka 

menyelenggara

kan upaya 

pelayanan 

kesehatan 

orang-

perorangan, 

baik secara 

promotif, 

preventif, 

kuratif, 

maupun 

rehabilitatif. 

Fasilitas untuk 

melakukan 

hand hygiene 

di rumah sakit, 

seperti 

wastafel, 

handrub, dan 

tissue 

Kuesione

r C no. 6-

8 

1. Memadai jika 

nilai > cut off point 

(8,00) 

2. Kurang memadai 

jika nilai < cut off 

point (<8,00) 

  

Ordinal  

Waktu  Waktu 

merupakan 

salah satu 

faktor 

kepatuhan 

dalam 

melakukan 

hand hygiene. 

Perawat yang 

mengisi 

kuesioner 

waktu cukup 

atau kurang  

Kuesione

r D no. 

9-12 

1. Cukup jika nilai > 

cut off point 

(>12,00) 

2. Kurang jika nilai 

< cut off point 

(<12,00) 

 

Kebijakan 

rumah 

sakit 

Kebijakan 

rumah sakit 

seperti 

mengadakan 

pelatihan 

secara periodic 

terhadap 

pelaksanaan 

hand hygiene  

Perawat yang 

mengisi 

kuesioner 

tentang 

kebijakan 

rumah sakit 

mendukung 

atau kurang 

mendukung 

Kuesione

r E no. 

13-16 

1. Mendukung jika 

nilai > cut off point 

(>13,50) 

2. Kurang 

mendukung jika 

nilai <cut off point 

(<13,50) 

Ordinal  

Pengalama

n kerja 

Pengalaman 

kerja 

merupakan 

rangkuman 

pemahaman 

dari seseornag 

Pengalaman 

perawat 

selama bekerja 

sebagai 

perawat 

Kuesione

r F no. 

17-20 

1. Baik jika nilai > 

cut off point 

(>10,00) 

2. Kurang baik jika 

nilai < cut off point 

(<10,00)  

Ordinal  
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terhadap hal-

hal yang 

dialami selama 

bekerja 

sehingga hal-

hal tersebut 

dapat 

dikuasainya.  

 

 

 

 

Variabel  Definisi 

Konseptual 

Definisi 

Operasional 

Alau Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

Jenis 

Kelamin 

Perbedaan 

bentuk, sifat dan 

fungsi biologis 

laki-laki dan 

perempuan. 

Responden 

yang mengisi 

kuesioner 

jenis kelamin 

laki-laki dan 

perempuan 

Kuesioner A 

yang berisi 

tentang jenis 

kelamin 

responden 

1. Laki-laki 

2. Perempuan  

Ordinal  

Usia  Satuan waktu 

yang mengukur 

waktukeberadaan 

suatu benda atau 

makhluk, baik 

yang hidup 

maupun yang 

mati. 

Umur 

responden 

merupakan 

jumlah 

tahunan 

kelahiran 

responden 

pada saat 

dilakukan 

penelitian 

Kuesioner A 

berisi 

pertanyaan 

usia 

responden 

Satuan waktu 

dalam tahunan 

Ordinal  

Tingkat 

Pendidikan 

Suatu proses 

jangka panjang 

yang 

menggunakan 

prosedur 

sistematis dan 

terorganisir. 

Jenjang 

pendidikan 

formal yang 

telah 

diselesaikan 

oleh 

responden 

Kueisoner A 

yang berisi 

tentang 

tingkat 

pendidikan 

1. Profesi  

2. D III 

Ordinal  

 

1.5   Manfaat Penelitian 

1) Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

Hasil  penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi institusi 

pelayanan kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan kepada pasien dan upaya penentuan kebijakan 

operasional rumah sakit dalam penerapan hand hygiene untuk 

mencegah infeksi nosokomial. 
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2) Bagi Profesi Keperawatan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam 

meningkatkan kesadaran perawat dalam melaksanakan prosedur 

hand hygiene sesuai dengan dasar teori. 

 

 

3) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan supaya peneliti dapat mengetahui 

faktor yang memengaruhi kepatuhan cuci tangan perawat dan juga 

dapat dijadikan dasar bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan 

dengan faktor kepatuhan hand hygiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




