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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pertanyaan penelitian dan manfaat penelitian. 

1.1. Latar Belakang 

Rumah sakit adalah tempat pelayanan kesehatan yang erat sekali 

hubungannya dengan berbagai macam penyakit (Depkes, 2010). Karena itu 

rawan sekali terjadi penyebaran infeksi nosokomial di rumah sakit. 

Penyebaran infeksi tersebut terjadi pada pasien, petugas medis dan petugas 

non medis. Kejadian penyebaran infeksi ini seringkali terjadi akibat hand 

hygine yang buruk.  

Menurut Bas dkk (2010) dalam Sofyani, A, (2012), mencuci tangan secara 

tepat adalah satu cara untuk menurunkan insiden infeksi nosokomial. Survei 

dari PPI RSI Klaten (2012), di Indonesia rata-rata kejadian infeksi 

nosokomial sekitar 9,1 % penelitian dilakukan di 11 rumah sakit di DKI 

Jakarta 2004 menunjukkan 9,8 % paisen rawat inap mendapat infeksi 

nosokomial selama dirawat, angka kejadian infeksi nosokomial diRSUP Dr. 

Sardjito Yogyakarta di tahun 2005 sebesar 7,95 %, diRSUP Dr.Wahidin 

Sudirohusodo pada trimester III tahun 2009 sebesar 4,4 %, data dari panitia 

pengendali infeksi nosokomial RSI Klaten diperoleh kejadian infeksi 

nosokomial pada tahun 2012 masih termasuk tinggi yaitu sekitar 15 %, 

sedangkan angka kejadian infeksi nosokomia di Siloam Hospitals Makassar 

sendiri dari tahun 2015-2016 adalah 9,09 %. 
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Infeksi nosokomial dapat terjadi pada penderita, tenaga kesehatan, dan 

juga setiap orang yang datang kerumah sakit. Menurut Adelia & Santoso 

(2015), mengingat kompleksitas penyakit yang ada di rumah sakit, penderita, 

pengunjung, petugas kesehatan dan juga petugas non medis wajib untuk 

melindungi agar tidak tertular.  

Petugas non medis adalah seseorang yang mendapatkan ilmu 

pengetahuan tetapi bukan lulusan di bidang kesehatan (Menkes RI, 1979). 

Termasuk di dalamnya adalah security, cleaning service, pengemudi 

ambulans dan Health Care Assitant (HCA) dalam tugasnya sering kontak 

langsung dengan pasien dan juga lingkungan pasien yang berisiko terkena 

infeksi. Di Siloam Hospitals Makassar sendiri security sering membagi-

bagikan matras di setiap kamar-kamar pasien pada saat malam hari juga turut 

serta membantu menerima pasien di pintu emergency, HCA selalu membantu 

perawat dalam memenuhi kebutuhan pasien sperti (mengganti linen, 

membuang urine, memindahkan pasien, membagikan makan di pasien), 

pengemudi ambulans yang sering membawa pasien dalam keadaan darurat 

dan membantu perawat maupun dokter dalam mobilisasi pasien ketempat 

yang aman dan cleaning service yang setiap hari membersihkan lingkungan 

pasien dan secara langsung masuk kesetiap kamar-kamar pasien untuk 

membersihkan setiap kotoran yang ada untuk menjaga kebersihan. 

 Petugas non medis penting untuk melakukan hand hygine dengan 

benar dan konsisten untuk menghindari penyebaran infeksi (Listiowati, E. & 

Nirlamsari, 2015). Setiap petugas di rumah sakit sebelum melakukan aktivitas 
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harus memperhatikan kebersihan tangan dengan standar WHO yaitu 

menggunakan lima momen dan enam langkah mencuci tangan. Cuci tangan 

adalah salah satu cara yang efektif untuk memutus rantai transmisi infeksi, 

sehingga berkurangnya insiden infeksi nosokomial (WHO, 2011). Untuk itu 

setiap petugas di rumah sakit sebelum melakukan aktivitas harus 

memperhatikan kebersihan tangan dengan standar WHO yaitu menggunakan 

lima momen dan enam langkah mencuci tangan (Listiowati & Nirlamsari, 

2015). 

Siloam Hospitals Makassar setiap tahunnya melakukan audit yang 

dilaksanakan oleh departement infection control kepada setiap staf maupun 

petugasnya dan hasil yang didapat pada tahun 2015 yaitu 71,40 % dan tahun 

2016 sebesar 75,88 %. Berdasarkan hasil audit yang telah dituangkan dalam 

bentuk deskriptif oleh peneliti. Bahwa hasil rata-rata dari setiap divisi yaitu, 

dokter spesialis sebesar 80,45 %, RMO sebesar 78,79 %, perawat sebesar 

80,28 % dan hasil yang diperoleh pada petugas non medis (security, health 

care assitant (HCA) dan cleaning service) lebih rendah dari devisi lainnya 

(RMO (dokter jaga), perawat, spesialis) yaitu sebesar 78,13% pada bulan 

Desember tahun 2016.  

Data yang didapat belum menunjukkan gambaran pelaksanaan petugas 

non medis dalam melakukan enam langkah mencuci tangan di Siloam 

Hospitals Makassar, dari data tersebut hanya menunjukkan kepatuhan lima 

momen mencuci tangan. Hasil akhir yang didapatkan adalah sebesar 79,52 % 

sehingga belum tercapainya target tingkat kepatuhan cuci tangan Siloam 
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Hospitals Makassar. 

Dengan adanya penyuluhan cuci tangan untuk setiap petugas di rumah 

sakit pada setiap tahunnya dan terdapat simbol cuci tangan enam langkah 

meskipun hanya ada di beberapa tempat saja. Harapannya adalah terjadi 

perubahan sikap serta peningkatan penatalaksanaan hand hygiene yang tepat 

pada petugas non medis. Karena dari sekian banyak petugas non medis di 

Siloam Hospitals Makassar sendiri baik security, HCA, pengemudi ambulans 

dan cleaning service sering kontak langsung dengan pasien maupun 

lingkungan sekitar pasien. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait gambaran pelaksanaan petugas non medis dalam cuci 

tangan enam langkah. 

1.2. Rumusan Masalah 

Menurut Darmadi (2008) rumah sakit merupakan tempat pelayanan 

medis yang tidak lepas dari kegiatan pengobatan dan perawatan penderita 

dengan kasus penyakit infeksi mulai dari yang ringan sampai yang terberat. 

Hal ini dapat menyebabkan penyebaran infeksi dari satu pasien kepasien 

lainnya, begitupun dengan petugas kesehatan yang sering terpapar dengan 

agen infeksi. Untuk itu setiap petugas di rumah sakit sebelum melakukan 

aktivitas harus memperhatikan kebersihan tangan dengan standar WHO yaitu 

menggunakan lima momen dan enam langkah mencuci tangan (Listiowati & 

Nirlamsari, 2015).  

Di rumah sakit selain petugas kesehatan seperti halnya dokter, 

perawat, dan petugas medis lainnya ada juga petugas non medis yang bertugas 
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sebagai penunjang pekerjaan di rumah sakit. Meskipun tidak melakukan 

asuhan keperawatan dan bersentuhan langsung dengan pasien, kemungkinan 

terbesar petugas non medis dapat tertular maupun menyebarkan infeksi. 

Petugas non medis contohnya seperti security, health care assistant, 

pengemudi ambulans dan cleaning service adalah petugas RS yang berisiko 

menularkan patogen melalui tangan, karena itu mereka juga mendapat 

penyuluhan tentang enam langkah dan lima momen mencuci tangan. 

Pengetahuan serta kepatuhan dari petugas non medis dalam enam langkah 

mencuci tangan juga berpengaruh dalam meningkatkan pelaksanaan serta 

target pencapaian hand hygiene di rumah sakit, juga mengurangi tingkat 

insiden infeksi nosokomial.  

Dari penelitian-penelitian sebelumnya mayoritas lebih melihat 

pelaksanaan dan kepatuhan hand hygiene kepada petugas medis, sebenarnya 

petugas non medis juga berisiko menjadi rantai pnyebaran infeksi yang ada 

di rumah sakit. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian 

“bagaimana gambaran pelaksanaan enam langkah mencuci tangan pada 

petugas non di Siloam Hospitals Makassar?”. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Teridentifikasi gambaran pelaksanaan enam langkah mencuci tangan 

pada petugas non medis di Siloam Hospitals Makassar. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Teridentifikasi karakteristik petugas non medis dalam pelaksanaan 

enam langkah mencuci tangan di Siloam Hospitals Makassar 

2. Teridentifikasi gambaran pelaksanaan enam langkah mencuci tangan 

pada petugas non medis di Siloam Hospitals Makassar 

1.4. Pertanyaan Penelitian 

Bagaimanakah gambaran pelaksanaan enam langkah mencuci tangan pada 

petugas non medis di Siloam Hospitals Makassar. 

1.5.Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan referensi dalam ilmu keperawatan khususnya dalam 

mencegah penyebaran infeksi. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Responden 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 

pentingnya mencuci tangan bagi responden untuk membantu 

mengurangipenularan infeksi. 

b. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dasar bagi Siloam 

Hospitals Maksaar tentang gambaran mencuci tangan petugas non medis. 
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c. Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya. 

1.6.Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah sifat yang dipelajari untuk bisa menjadi variable 

yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang 

digunakan untuk meneliti dan mengoprasikan konstrak atau sifat, sehingga 

memungkinkan bagi peniliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran 

dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang 

lebih baik (Sugiyono 2017:31) 

Tabel 1.1 Definisi operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Skala Alat Ukur Hasil Ukur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaa

n mencuci 

tangan 

enam 

langkah 

1. Menggosok 

tangan dengan 

mempertemuk

an telapak 

tangan dengan 

telapak tangan 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Lembar 

Observasi 

1. Dilakukan  

2. Tidak 

dilakukan 

 

 

 

 

2. Menggosok 

telapak tangan 

kanan 

kepunggun 

tanga kiri, lalu 

sebaliknya 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Lembar 

Observasi 

 

1. Dilakukan  

2. Tidak 

dilakukan 

 

 

3. Gosok 

kedua sela-sela 

jari 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Lembar 

Observasi 

1. Dilakukan  

2. Tidak  

dilakukan 
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4. Ruas jari-

jari kedua 

tangan gerakan 

saling 

mengunci 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Lembar 

Observasi 

1. Dilakukan  

2. Tidak 

dilakukan 

 

 

 

 

5. Gosok dan 

putar ibu jari 

sebelah kanan, 

lalu sebaliknya 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Lembar 

Observasi 

1. Dilakukan  

2. Tidak 

dilakukan 

 

6. Gosok 

dengan 

memutar ujung 

jari-jari 

sebelah kanan 

ketelapak 

tangan kiri, 

lalu sebaliknya 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Lembar 

Observasi 

1. Dilakukan 

2. Dilakukan  

Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




