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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan manfaat penelitian qualitative.  

1.1 Latar Belakang   

UU RI nomer 44 tahun 2009 pasal 29 menjelaskan salah satu kewajiban 

rumah sakit adalah memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti 

diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan 

standar pelayanan rumah sakit. Keputusan Menkes Nomor 382/Menkes/III/2007 

mengenai Pedoman Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan, 

angka kejadian infeksi nosokomial saat ini telah  dijadikan salah satu tolak ukur 

mutu pelayanan rumah sakit. Kebanyakan dari infeksi ini disebarkan melalui  

tangan petugas kesehatan (Sharma, 2011). Salah satu strategi yang sangat 

sederhana, mudah, dan efektif dalam pencegahan dan pengendalian infeksi 

nosokomial dengan menjaga kebersihan tangan (hand hygiene). Darmadi (2008) 

mengungkapkan bahwa dengan mencuci tangan dapat menurunkan 20-40% 

kejadian infeksi nosokomial, namun pelaksanaan cuci tangan itu sendiri belum  

mendapatkan respon yang maksimal. Mencuci tangan juga penting untuk perawat 

untuk perlindungan diri perawat terhadap infeksi . Karena perawatlah yang selama 

24 jam bersama dengan pasien.  
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Keselamatan Pasien (Patient safety) merupakan prioritas utama dalam 

pelaksanaan pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh 

profesi yang ada di pelayanan kesehatan dan terkait dengan isu mutu dan citra 

rumah sakit. Patient safety rumah sakit adalah suatu sistem yang mencegah 

terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) akibat tindakan yang dilakukan atau 

bahkan tidak dilakukan oleh tenaga medis maupun non medis. Sistem tersebut 

meliputi: assesmen resiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan 

dengan resiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari 

insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan 

timbulnya resiko (Depkes, 2008). Pada  tahun 2009, WHO mencetuskan Global 

Patient Safety Challenge dengan Clean Care is Safe Care, merumuskan inovasi 

strategi penerapan hand hygiene untuk petugas kesehatan dengan My Five 

Moments For Hand Hygiene bertujuan untuk meningkatkan fokus pelaksanaan 

hand hygiene pada pelayanan kesehatan. 

Five Moments adalah momen-momen dimana kita harus melakukan cuci 

tangan yang terdiri dari 5 momen yaitu;  (1) sebelum kontak dengan pasien; (2) 

sebelum melakukan tindakan bersih/aseptic; (3) setelah berisiko terpapar cairan 

tubuh pasien; (4) setelah kontak  dengan  pasien, dan (5) setelah kontak dengan 

lingkungan  sekeliling pasien. Banyak faktor yang memengaruhi perawat dalam 

penerapan hand hygiene five moments salah satunya adalah motivasi. Menurut 

Tohamik (2006) dalam penilaiannya bahwa faktor-faktor yang memengaruhi 

kepatuhan perawat terhadap tindakan pencegahan infeksi adalah faktor 

karakteristik individu ( jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan, masa kerja, rasa takut 
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dan persepsi terhadap risiko), faktor pengetahuan, fasilitas, motivasi dan 

kesadaran, faktor tempat tugas dan bahan cuci tangan terhadap kulit. Sedangkan 

faktor yang dominan adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, motivasi, 

pengalaman, umur dan penghasilan. Becker, dkk (1974) ada hubungan yang 

signifikan antara motivasi dengan tindakan kepatuhan pada program kesehatan.  

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) (2007),  prevalensi  

nasional  berperilaku  benar dalam cuci tangan adalah 23,2%.  Berdasarkan audit 

yang dilakukan pihak rumah sakit Siloam Lippo Cikarang (SHLC) bulan Januari 

hingga Desember tahun 2016 rata-rata tingkat kepatuhan seluruh tenaga kesehatan 

akan penerapan hand hygiene sebesar 77,13%. Sedangkan dari bulan januari 

hingga mei tahun 2017 rata-rata tingkat kepatuhan penerapan hand hygiene 

sebesar 74,86%. Sedangkan rata-rata untuk kepatuhan perawat diruangan ICU 

sebesar 77,24 %. Adapun target dari RS SHLC dalam pencapaian hand hygiene 

yaitu 75%. Tetapi dalam kenyataanya selama tiga minggu peneliti melakukan 

observasi di ruangan ICU masih menemukan perawat tidak patuh dalam 

melakukan penerapan five moments, dalam tehnik mencuci tangan, dan hanya 

beberapa momen saja yang sering dilakukan seperti momen ketiga dan moment 

keempat. Dan moment yang jarang dilakukan seperti moment pertama, kedua, dan 

kelima. Data yang peneliti dapatkan mengenai penerapan five moments di Siloam 

Lippo Cikarang sebagai berikut : moment kesatu 69,44%, moment kedua 74,28%, 

moment ketiga 87,04%, moment keempat sebanyak 79,60%, moment kelima 

73,88%.   
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1.2  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang diatas terlihat perilaku perawat ICU dalam 

pelaksanaan hand hygiene five moments belum sesuai atau belum patuh. Maka 

rumusan masalah penelitian ini bagaimana motivasi perawat ICU dalam 

pelaksanaan hand hygiene five moments?   

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menggali motivasi perawat 

dalam penerapan hand hygiene five moments di ruangan ICU Rumah Sakit Siloam 

Lippo Cikarang .   

Tujuan khusus penelitian ini adalah :  

a) Mengidentifikasi motivasi intrinsik perawat ICU Rumah Sakit Siloam 

Lippo Cikarang dalam menerapkan five momments hand hygiene.  

b)  Mengidentifikasi motivasi ekstrinsik perawat ICU Rumah Sakit Siloam 

Lippo Cikarang dalam menerapkan five momments hand hygiene.  

1.4  Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan pernyataan masalah maka pertanyaan penelitian ini adalah : 

“Apakah  yang menjadi motivasi internal dan eksternal perawat ICU Rumah Sakit 

Siloam Lippo Cikarang dalam menerapkan hand hygiene five momments?” 
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1.5  Manfaat penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan mengenai motivasi dalam pelaksanaan Hand Hygiene khususnya 

pada penerapan five momments untuk setiap tenaga kesehatan terutama perawat.   

1.5.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan 

penelitian kepada rumah sakit agar dapat membantu memberikan motivasi 

eksternal kepada perawat dalam menerapkan hand hygiene five moment. 




