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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebersihan tangan atau hand hygiene adalah hal yang paling 

penting untuk di lakukan karena tangan merupakan transmisi yang utama 

bagi perpindahan bakteri dan penyakit dari orang ke orang lainnya. 

Langkah pertama untuk mencegah dan menghindari penyebaran 

transmisi penyakit adalah dengan memutuskan rantai penyebarannya 

yaitu melalui tindakan mencuci tangan dengan benar sesuai dengan 6 

(enam) langkah mencuci tangan (WHO, 2009). Ada beberapa hal yang 

biasa di gunakan seperti mencuci tangan dengan hand rub (alcohol 

based), mencuci tangan dengan sabun antimikrobial, dengan agen 

antiseptik seperti chlorhexidine, dengan tisu antiseptif, sabun biasa dan 

gen antiseptif tanpa air seperti gel, cairan atau busa. Selain itu, terdapat 

istilah yang di kenal dengan lima momen yaitu mencuci tangan sebelum 

menyentuh pasien, mencuci tangan sebelum atau sesudah prosedur 

aseptik, sesudah terkena cairan tubuh pasien, sesudah menyentuh pasien, 

dan mencuci tangan setelah berada di area lingkungan pasien. 

Berdasarkan laporan World Health Organization (2009), sekitar 

seribu orang meninggal setiap hari diseluruh dunia karena infeksi yang 

diterima dari petugas kesehatan melalui transmisi tangan. Pada tahun 

2014  di Indonesia, di laporkan oleh WHO, 2009 terdapat 136.000 dan 

190.000 anak meninggal sebelum menginjak usia lima tahun, pada 

kebanyakan kasus dari penyebabnya terkait dengan diare dan pneumonia. 

Berdasarkan hal tersebutlah kita mengetahui bahwa betapa pentingnya 

melakukan cuci tangan. 

Setiap orang harus menjaga kebersihan tangannya khususnya 

petugas kesehatan seperti perawat, dokter, apoteker, dan petugas medis 

lainnya. Tidak hanya petugas kesehatan  pasien juga harus mampu dan 

mengetahui cara mencuci tangan yang benar dan waktu yang tepat. 

Khususnya di ruang rawat inap IPD 1 Siloam Hospital Denpasar yang 
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merupakan pasien rata-rata 90 % adalah Warga Negara Indonesia, yang 

jumlah pasiennya dari bulan Januari - Juli 2017 perbulannya kurang lebih 

150 jiwa, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada bulan 

April 2017, peneliti menjumpai tiga perawat IPD 1 tidak memberikan 

edukasi mengenai cuci tangan kepada pasien saat pengkajian awal pasien 

baru masuk ruangan rawat inap. Padahal Hand Hygiene sangat penting 

dilakukan dalam pemutusan rantai kuman atau bakteri. Melalui 

fenomena yang terjadi ini, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

“Gambaran Sikap Pasien tentang Enam Langkah Mencuci Tangan di 

Ruang Rawat Inap IPD 1 Rumah Sakit Siloam Bali”. 

 

1.2 Rumusan  Masalah 

Rumah sakit merupakan tempat untuk mengobati dan 

menyembuhkan pasien namun rumah sakit juga menjadi agen utama 

tempat penyebaran penyakit dan bakteri, karena menjadi tempat berbagai 

macam kuman dan penyakit yang berasal dari pasien. Hand Hygiene 

adalah salah satu cara untuk memutuskan rantai penyebarannya yaitu 

melalui tindakan mencuci tangan dengan benar sesuai dengan 6 (enam) 

langkah mencuci tangan. Rumah Sakit Siloam Bali telah menyediakan 

hand rub di setiap ruangan rawat inap serta telah menempelkan poster 

mengenai 6 (enam) langkah mencuci tangan di setiap wastafel, namun 

berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada bulan April 

2017, peneliti menjumpai tiga perawat IPD 1 tidak memberikan edukasi 

mengenai hand hygiene kepada pasien saat pengkajian awal pasien baru 

masuk ruangan rawat inap. Padahal Hand Hygiene sangat penting 

dilakukan dalam pemutusan rantai kuman atau bakteri. Melalui 

fenomena yang terjadi ini, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

“Gambaran Sikap Pasien Tentang Mencuci Tangan di Ruang Rawat Inap 

IPD 1 Rumah Sakit Siloam Bali”. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran sikap pasien tentang mencuci tangan di ruang 
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rawat inap di IPD 1 ? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum: Mengidentifikasi gambaran sikap pasien tentang 

mencuci tangan di ruang rawat inap IPD 1. 

Tujuan Khusus: Untuk mengetahui dan melihat dan mengevaluasi 

gambaran sikap pasien tentang mencuci tangan di ruang rawat inap  

IPD 1. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian tentang “Gambaran Sikap Pasien Tentang Mencuci Tangan di 

Ruang Rawat Inap IPD 1” di harapkan dapat menambah wawasan serta 

memberikan pengaruh kepada rumah sakit Siloam Bali ini seperti 

memberikan informasi demografi pasien yang tidak teredukasi mengenai 

enam langkah mencuci tangan. 

1.5.2  Manfaat Praktikal 

Manfaat penelitian ini adalah untuk menggali dan melihat serta 

mengevaluasi gambaran pengetahuan pasien tentang mencuci tangan di 

ruang rawat inap IPD 1 serta menambah wawasan bagi peneliti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




