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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan kajian literatur, pertanyaan kajian literatur, dan manfaat dari kajian 

literatur. 

 

1.1. Latar Belakang 

Tingginya tingkat penyebaran infeksi memerlukan suatu tindakan universal 

precautions yang bertujuan mengendalikan infeksi secara konsisten serta mencegah 

penularan bagi petugas kesehatan dan pasien. Universal precautions adalah 

tindakan pengendalian infeksi sederhana yang digunakan oleh seluruh petugas 

kesehatan, untuk semua pasien, setiap saat, pada semua tempat pelayanan dalam 

rangka mengurangi risiko penyebaran infeksi. Salah satunya meliputi pemakaian 

alat pelindung untuk mencegah kontak dengan darah serta cairan infeksius yang 

lain (Nursalam & Kurniawati, 2007).  

Alat pelindung diri biasanya disebut sebagai APD, adalah peralatan yang 

dipakai untuk melindungi setiap pekerja agar tidak kontak langsung dari bahan-

bahan berbahaya dan sebagai pelindung dalam bekerja (Djatmiko, 2016). APD 

adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko 

kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. 

APD di rumah sakit meliputi sarung tangan, masker, pelindung mata, gaun, kap, 
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apron dan alas kaki (Banda, 2015). Hal ini penting untuk diterapkan guna melindungi 

setiap orang (pasien dan petugas kesehatan) apakah mereka terinfeksi atau tidak, 

mengingat sebagian besar yang terinfeksi virus karena adanya kontak dengan 

kelompok beresiko, salah satunya melalui darah. Virus yang membutuhkan 

penularan melalui darah diantaranya Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan 

Haemophilus Influenzae type B (HIB) tidak menunjukan gejala fisik. (Emaliyawati, 

2009) 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA, 2013), mengatakan 

rata-rata rumah sakit di Amerika Serikat (A.S) mencatat ada 6,8 % cedera, dan 

penyakit terkait pekerjaan untuk setiap 100 orang karyawan penuh waktu di tahun 

2011. Angka itu hampir dua kali lipat untuk industri swasta secara keseluruhan. 

Pada tahun 2011, rumah sakit A.S. mencatat 58.860 cedera dan penyakit terkait 

pekerjaan yang mengakibatkan karyawan kehilangan pekerjaan. Penyebab cedera 

pekerja di rumah sakit mencakup bekerja lebih berat dan reaksi tubuh (48%), slips, 

trips and falls (25%), kontak dengan benda berbahaya (13%), kekerasan (9%), 

paparan zat (4%), penyebab lain (1%) (Bureau of Labor Statistics, 2011). Sarastuti 

(2016), melakukan penelitian angka kecelakaan kerja di salah satu rumah sakit 

Indonesia dan mendapatkan hasil angka kecelakaan kerja dengan klasifikasi 

transmisi penularan melalui darah dan cairan tubuh (bloodborne pathogen) seperti 

infeksi Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV sebesar 69,6 %. Dan angka kecelakaan 

kerja yang disebabkan oleh terpapar virus seperti virus Rubella sebesar 4,3 %. 

Perawat memainkan peran penting dalam mencegah infeksi ya ng didapat di 

rumah sakit. Sebagai pendukung pasien, perawat berada dalam posisi unik untuk 
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memengaruhi perubahan untuk memperbaiki standar perawatan pasien. Perawat 

memiliki banyak alat yang tersedia untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi 

pasien (AMN Healthcare, 2015). Kepatuhan perawat adalah perilaku perawat 

terhadap suatu tindakan, prosedur atau peraturan yang harus dilakukan atau ditaati. 

Kepatuhan merupakan suatu tahap awal perilaku, maka semua faktor yang 

mendukung atau memengaruhi perilaku juga akan memengaruhi kepatuhan. 

Perilaku adalah keseluruhan (totalitas) pemahaman dan aktivitas antara faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan, kecerdasan, 

persepsi, emosi, motivasi dan sebagainya yang berfungsi untuk mengolah 

rangsangan dari luar. Faktor eksternal meliputi lingkungan sekitar baik fisik 

maupun non fisik seperti iklim, manusia, sosial ekonomi, kebudayaan dan 

sebagainya. (Arifianto, 2017) 

Pada tahun 2012, Siburian menemukan bahwa pengetahuan perawat masih 

rendah (36,7%) terhadap penggunaan APD dan perawat masih mempunyai sikap 

negatif (53,3%) dalam penggunaan APD sebelum memberikan tindakan. Selain itu 

hasil penelitian Hayulita dan Paija (2014), menunjukkan bahwa motivasi perawat 

rendah (46,7%) dalam penggunaan APD, perawat tidak menggunakan APD (50%), 

tidak menggunakan masker (50%), dan tidak menggunakan sarung tangan (80%). 

Berdasarkan hasil penelitian Riyanto (2016), diperoleh data sebanyak 74,2 % 

menunjukkan masih kurangnya penggunaan APD oleh perawat saat melakukan 

tindakan. 

Berdasarkan pertimbangan data resiko terinfeksi penyakit serta kecelakaan 

kerja dan data ketidakpatuhan perawat dalam menggunakan APD, maka penulis 
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melakukan kajian literatur ini yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

memengaruhi kepatuhan perawat Indonesia dalam penggunaan alat pelindung diri. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Di bawah peraturan kewaspadaan universal, perawat memainkan peran 

penting dalam mencegah infeksi sehingga perawat harus menggunakan alat 

pelindung diri (APD) untuk mencegah kontak dengan agen infeksius. Fakta yang 

ditemukan di lapangan kerja, masih ada perawat yang tidak memperhatikan 

perlindungan terhadap dirinya dengan tidak patuh menggunakan APD yang 

seharusnya digunakan. Beberapa hasil penelitian (Siburian, 2012; Hayulita & Paija, 

2014; & Riyanto, 2016), menunjukan sikap negatif perawat dalam penggunaan 

APD (53,3%), perawat tidak menggunakan APD (50%), masih kurangnya 

penggunaan APD saat melakukan tindakan oleh perawat (74,2 %). Ketidakpatuhan 

ini menyebabkan perawat tersebut memiliki resiko tinggi mengalami kecelakaan 

kerja dengan klasifikasi tertular infeksi dari pasien seperti Rubella, Hepatitis B, 

Hepatitis C dan Human Immunodeficiency Virus (HIV).  

Kepatuhan perawat adalah perilaku perawat terhadap suatu tindakan, 

prosedur atau peraturan yang harus dilakukan atau ditaati. Maka rumusan masalah 

dalam kajian literatur ini adalah faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan 

perawat Indonesia dalam penggunaan alat pelindung diri? 
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1.3. Tujuan Kajian Literatur 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui faktor pengaruh kepatuhan perawat di Indonesia dalam 

penggunaan APD. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal kepatuhan perawat 

dalam penggunaan APD. 

 

1.4. Pertanyaan Kajian Literatur 

Pertanyaan dalam kajian literatur yang penulis tetapkan yaitu apa faktor-

faktor yang memengaruhi kepatuhan perawat Indonesia dalam penggunaan alat 

pelindung diri? 

 

1.5. Manfaat Kajian Literatur  

1.5.1 Institusi Kesehatan dan Rumah Sakit 

Bagi rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan, kajian literatur ini 

dapat berguna dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dengan cara 

mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kepatuhan perawat dalam 

penggunaan alat pelindung diri dalam penerapan International Patient Safety 

Goals (IPSG) 5, yaitu mengurangi resiko infeksi terkait perawatan kesehatan. 

Bagi tenaga kesehatan, kajian literatur ini berguna untuk menambah wawasan 

tenaga kesehatan mengenai pentingnya penggunaan alat pelindung diri.  
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1.5.2 Institusi Pendidikan 

Meningkatkan pengetahuan bagi institusi pendidikan dalam 

pembelajaran tentang alat pelindung diri dan mengajarkan kepada pengajar 

maupun pelajar mengenai pentingnya penggunaan alat pelindung diri bagi 

tenaga kesehatan dalam mencegah resiko terpapar dengan infeksi dari pasien  

1.5.3 Masyarakat Umum 

Meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai alat 

pelindung diri yang digunakan dalam tenaga kesehatan. 

1.5.4 Pengembangan Penelitian/Kajian Literatur 

Menjadi salah satu referensi untuk penelitian atau penulisan 

selanjutnya, dimana data dalam penulisan kajian literatur ini dapat menjadi 

data pendukung atau data awal untuk penelitian / penulisan yang serupa.  




