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BAB I 

PENDAHULUAN 

  Bab ini akan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, pertanyaan penelitian serta manfaat penelitian.  

1.1 Latar Belakang  

Rumah sakit sebagai sebuah unit pelayanan medis pastinya tidak terlepas 

dari kegiatan pengobatan dan perawatan pasien dengan kasus penyakit infeksi 

mulai dari yang ringan sampai yang berat ditambah lagi dengan kemungkinan 

adanya bermacam-macam mikroba sebagai penyebabnya. Hal ini dapat 

menyebabkan resiko penyebaran infeksi dari satu pasien kepasien lainnya, 

begitupun dengan petugas kesehatan yang sering terpapar dengan agen infeksi 

(Darmadi, 2008). 

Penyakit  infeksi masih merupakan salah satu masalah kesehatan di 

dunia, termasuk di Indonesia. Dilihat dari asal munculnya infeksi dapat 

berasal dari komunitas (community acquired infection) atau berasal dari 

lingkungan rumah sakit (hospital acquired infection) yang sebelumnya 

dikenal dengan istilah infeksi nosokomial (Depkes RI, 2008).  

Tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk tujuan 

perawatan atau penyembuhan pasien, bila dilakukan tidak sesuai prosedur 

dapat berdampak untuk menularkan penyakit infeksi baik bagi pasien yang 

lain atau bahkan petugas kesehatan itu sendiri. Karena seringkali tidak dapat 

ditentukan asal infeksi tersebut, sehingga istilah infeksi nosokomial (Hospital 

acquired infection) diganti dengan istilah baru yaitu “Healthcare-associated 
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infections” (HAIs) dengan pengertian yang lebih luas tidak hanya di rumah 

sakit tetapi juga di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Juga tidak terbatas 

infeksi pada pasien saja, tetapi juga infeksi pada petugas kesehatan yang 

didapat pada saat melakukan tindakan perawatan pasien. Khusus untuk 

infeksi yang terjadi atau didapat di rumah sakit, selanjutnya disebut sebagai 

Hospital infection atau infeksi rumah sakit (Depkes RI, 2008). 

Menurut Depkes RI (2008) HAIs adalah infeksi yang terjadi pada pasien 

selama perawatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Data global 

HAIs (2008) saat ini masih terbatas, namun secara umum disebutkan bahwa 

prevalensi HAIs di negara berkembang lebih tinggi dari negara maju yaitu 

10,1% pada negara berkembang dan 7,6% pada negara maju. Infeksi yang 

sering ditemukan adalah yang berkaitan dengan penggunaan alat atau 

prosedur invasif, yaitu catheter-associated urinary tract infection (CAUTI), 

central line-associatedblood stream infection (CLABSI), ventilator-

associated infection (VAP) dan surgical site infection (SSI). Laporan  CDC 

(2014) yakni “Multistate Point-Prevalence Survey of Health Care-Associated 

Infections", menunjukkan data dari 183 rumah sakit di Amerika pada tahun 

2011  memperkirakan  terjadi 721,800 kasus infeksi yang diderita oleh 

648,000 pasien berjumlah 75.000 pasien meninggal pada saat perawatan 

akibat associated infections. HAIs yang umum diderita adalah pneumonia 

(22%), infeksi luka operasi (22%), infeksi saluran cerna (17%), infeksi 

saluran kemih (13%) dan infeksi aliran darah (10%). Sedangkan di Indonesia 

HAIs terdapat 7,1% (World Health Organization, 2014).  
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Hand hygiene adalah suatu upaya atau tindakan membersihkan tangan, 

baik dengan menggunakan sabun antiseptik di bawah air mengalir atau 

dengan menggunakan handrub berbasis alkohol dengan langkah-langkah 

yang sistematik sesuai urutan, sehingga dapat mengurangi jumlah bakteri 

yang berada pada tangan. Mencuci tangan merupakan teknik dasar yang 

paling penting dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Seorang perawat 

yang patuh dengan tindakan mencuci tangan sangat berdampak besar dalam 

pencegahan infeksi karena perawat selalu bersentuhan langsung dengan 

pasien (Depkes RI, 2008).  

Tingkat kepatuhan kebersihan tangan telah dilaporkan, baik dari negara 

maju maupun negara berkembang. Kepatuhan terhadap prosedur kebersihan 

tangan yang telah dilakukan dilaporkan rata-rata dimulai dari 5-89% dan rata-

rata keseluruhannya 38,7%. Kebersihan tangan yang dilakukan bervariasi 

sesuai dengan intensitas kerja dan beberapa faktor lainnya. Dalam penelitian 

observasional yang dilakukan di rumah sakit, petugas kesehatan mencuci 

tangan rata-rata dari 5 menjadi 42 kali per shift (WHO, 2009). Berdasarkan 

hasil pengambilan data awal di Rumah Sakit Umum Siloam Kupang tentang 

hand hygiene di tahun 2017 yang dilakukan oleh tim audit infection control 

kepatuhan pelaksanaan cuci tangan dibulan Januari sebanyak 82,05%, 

Februari 81,45%, Maret 89,29%, April 88.46%, Mei 84,02%. Sedangkan data 

kepatuhan cuci tangan oleh perawat berdasarkan momen cuci tangan 2017 

didapatkan hasil dibulan Januari 65,48%, Februari 51,56%, Maret 56,25%, 

April 76%, Mei 66,98% dan bulan Juni 55,6%. Standar nilai presentase 
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Rumah Sakit Umum Siloam Kupang  untuk kepatuhan perawat dalam 

melakukan hand hygyene yaitu 75%, sedangkan menurut WHO 2010, tingkat 

kepatuhan perawat dalam melakukan hand hygiene sesuai dengan momen 

cuci tangan harus 100% dalam mencegah dan mengendalikan infeksi rumah 

sakit.  

Angka kepatuhan hand hygiene di Indonesia masih sangat rendah. Dapat 

dilihat dari penelitian yang dilakukan Neila Fauzia, dkk (2014) menunjukkan 

hasil observasi dengan menggunakan cek list SOP (Standar Operasional 

Prosedur), hampir semua palaksanaan langkah cuci tangan berdasarkan SOP 

rata-rata masih tergolong rendah yaitu berkisar dari 36%-42%. Penelitian 

lainnya yang dilakukan oleh Elies Ernawati (2014), berdasarkan pengamatan 

kepatuhan hand hygiene perawat ruang rawat inap disuatu rumah sakit 

menunjukkan angka yang masih rendah yaitu 35%. Kepatuhan perawat dalam 

melakukan hand hygiene lebih banyak dilakukan sesudah melakukan 

tindakan invasif aseptik dan paling sedikit dilakukan sebelum perawat kontak 

dengan pasien.  

Pengetahuan merupakan hasil dari “Tahu” dan ini terjadi setelah orang  

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu (Notoatmodjo, 2005). 

Beberapa penelitan menunjukkan bahwa pengetahuan dapat mempengaruhi 

perilaku seseorang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elies Ernawati 

(2014) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perawat sebagian besar 64% 

masih kurang. Faktor potensial yang berhubungan dengan kepatuhan hand 

hygiene adalah pengetahuan perawat yang kurang, tidak adanya pelaksanaan 
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audit hand hygiene secara berkala yang diketahui perawat dan tidak ada 

supervisi kepala ruangan terhadap pelaksanaan hand hygiene di ruang rawat 

inap rumah sakit.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

gambaran tingkat pengetahuan perawat tentang hand hygiene dalam 

pencegahan dan pengendalian infeksi  di RS. Siloam Kupang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa hand hygiene sangat penting 

untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial (healthcare-associated 

infections) karena tangan adalah media transmisi yang menyebabkan 

terjadinya infeksi. Kepatuhan cuci tangan  berdasarkan momen cuci tangan 

tahun 2017 di Rumah Sakit Umum Siloam Kupang didapatkan hasil yang 

masih rendah. Fenomena yang terjadi di ruangan yaitu seringkali perawat 

tidak melakukan hand hygiene sebelum menyentuh pasien dan melakukannya 

setelah tindakan aseptik. Hal tersebeut disebabkan oleh tingginya beban kerja 

perawat untuk memenuhi kebutuhan pasien yang menyebabkan perawat 

seringkali melewatkan untuk melakukan hand hygiene terlebih dahulu, dengan 

demikian perawat menjadi agen penyebar infeksi. Selain itu penelitian atau 

data audit mengenai tingkat pengetahuan perawat Siloam Kupang tentang 

hand hygiene belum pernah dilakukan, sehingga peneliti tertarik apakah data 

audit tentang kepatuhan perawat melakukan hand hygiene dipengaruhi oleh 

faktor pengetahuan dengan fenomena yang terjadi diruangan. Sehingga 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana gambaran tingkat 
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pengetahuan perawat tentang hand hygiene dalam pencegahan dan 

pengendalian infeksi di Rumah Sakit Umum Siloam Kupang?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat 

pengetahuan perawat tentang hand hygiene dalam pencegahan dan 

pengendalian infeksi di Rumah Sakit Umum Siloam Kupang. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki pertanyaan 

penelitian yang menjadi acuan dasar dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

gambaran tingkat pengetahuan perawat tentang hand hygiene dalam 

pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit Umum Siloam Kupang.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1) Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pengelola 

penanggulangan infeksi HAIs. 

2) Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan  

Penelitian ini akan menambah referensi dan gambaran mengenai 

pentingnya tingkat pengetahuan perawat tentang hand hygiene dalam 

pencegahan dan pengendalian infeksi HAIs. 
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3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini bermanfaat menambah wawasan dan menjadi rujukan 

penelitian selanjutnya untuk monitor tingkat pengetahuan perawat tentang 

hand hygiene dalam pencegahan dan pengendalian infeksi HAIs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




