
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang biasanya terjadi selama masa

perawatan atau saat ini lebih dikenal dengan Health-care Associated Infection

(HAIs). Infeksi nosokomial berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata nosos

artinya penyakit, komeo artinya merawat yang berarti infeksi yang diperoleh

selama masa perawatan. Infeksi nosokomial ini adalah penyebab utama mortalitas

dan morbiditas pasien dirumah sakit (Darmadi, 2008).

Banyak penyebab dari penularan HAIs atau infeksi nosokomial ini, salah

satunya terkait dengan proses dan sistem kesehatan seperti perilaku profesi yang

terlibat. Tangan dari petugas kesehatan adalah pembawa mikroorganisme paling

umum dari satu pasien ke pasien lain dan dari lingkungan yang tercemar kepada

pasien. Hand hygiene merupakan ukuran yang paling penting dalam tindakan

pencegahan karena lebih efektif dan biaya rendah, diperkirakan dengan

melaksanakan hand hygiene dampak pengurangan terhadap HAIs adalah 50%

(Widyanita & Listiowati, 2014).

Menurut Darmadi (2008) mengatakan dari beberapa kejadian infeksi

nosokomial memang tidak menyebabkan terjadinya kematian, namun dapat

menjadi salah satu penyebab semakin lamanya pasien di rumah sakit untuk

mendapatkan perawatan oleh sebab infeksi nosokomial tersebut.
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Infeksi nosokomial menempati posisi pembunuh keempat di Amerika

Serikat dan terdapat 20.000 kematian tiap tahunnya. Kejadian infeksi nosokomial

di Malaysia sebesar 12,7 % (Marwoto, 2007). Di Indonesia HAIs mencapai

15,74% jauh di atas negara maju yang berkisar 4,8- 15,5% (Firmasnsyah, 2007).

Sedangkan penelitian yang dilakukan di Indonesia menggunakan 10 rumah sakit

pendidikan, angka kejadian nosokomial cukup tinggi yaitu 6-16% dengan rata-rata

9,8% pada tahun 2010 (Nugraheni, 2012).

Di dunia penyakit infeksi merupakan penyebab utama kesakitan dan

kematian yang paling tinggi dan menyebabkan 1,4 juta kematian setiap hari di

seluruh dunia. Kini pengendalian infeksi nosokomial menjadi tolak ukur

pelayanan rumah sakit dan menjadi standar penilaian akreditasi (World Healh

Organization [WHO], 2005;Darmadi, 2008)

Saat ini, pencegahan dan pengendalian infeksi menjadi fokus dan pusat

perhatian utama dalam pelaksanaan asuhan kesehatan pasien. Sehingga perlunya

mengembangkan cara untuk mengurangi risiko terjadinya infeksi selama masa

perawatan. Dan pusat penularan infeksi ini dapat diputuskan dengan kebersihan

tangan yang tepat (Joint Commission International [JCI], 2012).

Sesuai yang telah di jabarkan sebelumnya oleh (Joint Commission

International [JCI], 2012) bahwa infeksi nosokomial dapat diputuskan dengan

melalukan cuci tangan yang tepat. Sebagaimana diketahui bahwa cuci tangan

adalah cara yang terpenting untuk mencegah transmisi terjadinya infeksi yang
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berhubungan dengan perawatan. Sebab antiseptis mengurangi insiden terjadinya

infeksi nosokomial (WHO, 2007).

Perilaku hand hygiene oleh perawat adalah cara efektif yang dapat

mencegah terjadinya infeksi nosokomial di lingkungan rumah sakit. Tenaga

kesehatan yang sangat rentan dalam penularan infeksi nosokomial adalah perawat

karena perawat adalah profesi yang selama 24 jam mendampingi pasien. Maka

sangat besar kemungkinan peran perawat cukup besar untuk berkontribusi dalam

pencegahan infeksi nosokomial (Fauzia, Ansyori, Hariyanti, 2014).

WHO (2009) mencetuskan Patient Safety Challenge dengan clean care

is safe care yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan yaitu Five Moment. Five

moment tersebut adalah : melakukan cuci tangan sebelum bersentuhan dengan

pasien, sebelum melakukan prosedur bersih dan steril, setelah bersentuhan dengan

cairan tubuh pasien, setelah bersentuhan dengan pasien, setelah bersentuhan

dengan lingkungan sekitar pasien.

Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan perawat dalam melakukan

Cuci Tangan dipengaruhi oleh pengetahuan perawat tentang cuci tangan.

Diantaranya adalah tentang pengetahuan pentingnya cuci tangan, mengetahui

teknik cuci tangan, kurang tenaga kerja dan overcrowding, kurangnya fasilitas,

alergi terhadap sabun tertentu, dan kurangnya komitmen institusi untuk

melakukan cuci tangan yang baik (Chemistry and Physic [CRC Press], 2007).

Angka kepatuhan cuci tangan di rumah sakit X Malang, berdasarkan data

yang diperoleh dari Panitia Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PPIRS), bahwa
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masih banyak perawat yang belum melakukan cuci tangan sesuai Standar

Pelaksanaan Operasional (SPO) serta hasil observasi awal dari 10 orang perawat,

terdapat 7 orang perawat dalam melakukan tindakan keperawatan tidak

melakukan cuci tangan sesuai SPO langkah mencuci tangan yang sudah menjadi

ketetapan rumah sakit (Fauzia, Ansyori, & Hariyanti, 2014).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Infection Control Rumah Sakit Siloam

Dhirga Surya pada tahun 2017 bahwa kepatuhan seluruh layanan kesehatan

khususnya perawat dalam melakukan cuci tangan mengalami ketidakstabilan setiap

bulannya dimana angka terendah terjadi pada bulan Februari dengan persentasi 71,3

% dan tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu 80 %.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengetahui yang menjadi faktor - faktor

yang mempengaruhi kepatuhan perawat dalam melakukan hand hygiene di ruang

rawat inap Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya Medan.
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1.2 Rumusan Masalah

Mencuci tangan adalah salah satu langkah pencegahan penularan infeksi

nosokomial. Pengendalian infeksi nosokomial menjadi tolak ukur pelayanan

rumah sakit dan menjadi standar penilaian akreditasi (Kozier, 2009).

Perilaku hand hygiene oleh perawat adalah cara efektif yang dapat

mencegah terjadinya infeksi nosokomial di lingkungan rumah sakit. Tenaga

kesehatan yang sangat rentan dalam penularan infeksi nosokomial adalah perawat

karena perawat adalah profesi yang selama 24 jam mendampingi pasien. Maka

sangat besar kemungkinan peran perawat cukup besar untuk berkontribusi dalam

pencegahan infeksi nosokomial (Fauzia, Ansyori, Hariyanti, 2014).

Jadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengetahui faktor -

faktor yang mempengaruhi kepatuhan perawat dalam melakukan hand hygiene

sebagai langkah dalam pencegahan infeksi nosokomial di Rumah Sakit Siloam

Dhirga Surya khususnya di ruang rawat inap lantai dua.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Telah diketahui persepsi perawat mengenai faktor - faktor yang

mempengaruhi kepatuhan perawat dalam melakukan cuci tangan di Rumah sakit

Siloam Dhirga Surya ruang rawat inap lantai dua.

1.3.2 Tujuan Khusus

1) Telah diketahui karakteristik perawat.
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2) Telah mengidentifikasi faktor internal terkait dengan kepatuhan

perawat dalam melakukan cuci tangan.

3) Telah mengidentifikasi faktor eksternal terkait dengan kepatuhan

perawat dalam melakukan cuci tangan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi pertanyaan penelitian adalah Apakah

yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perawat dalam melakukan hand

hygiene.

Tabel 1.1 Definisi operasional penelitian
Konsep Definisi Konseptual Definisi Operasional
Faktor- Faktor-faktor yang Faktor-faktor

faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam ditemukan melalui wawancara
mempengaruhi melakukan hand hygiene terdiri dari yang dilakukan oleh peneliti
cuci tangan. faktor internal/personal dan kepada partisipan (perawat).

eksternal/lingkungan (Takashi &
Turale,2010; Ernawati 2014).

1.5 Manfaat Penelitian

1) Bagi institusi Layanan Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi institusi

pelayanan kesehatan dalam mencegah terjadi infeksi nosokomial di

ruang rawat inap Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya Medan.

Hasil penelitian ini dapat membantu dalam mengobservasi faktor –

faktor yang menjadi hambatan bagi perawat dan tim layanan

kesehatan lainnya dalam melakukan cuci tangan.
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2) Bagi Profesi Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi,

dan bahan acuan tambahan dalam pencegahan infeksi nosokomial

dengan melakukan hand hygiene dengan mengetahui faktor-faktor

terkhususnya bagi perawat dan yang juga menjadi responden dalam

penelitian ini ketika memberikan asuhan keperawatan pada pasien

di ruang rawat inap.
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