
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, pertanyaan penelitian, definisi operasional dan 

konseptual dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Rumah sakit merupakan tempat yang sangat berisiko mengakibatkan 

penularan penyakit atau infectious karena merupakan tempat berkumpulnya  

berbagai penyakit  yang berasal dari penderita yang melakukan pengobatan. 

Menurut Kementrian Kesehatan (2009), infeksi nosokomial yang dikenal 

dengan Healthcare Associated Infections (HAIs) dapat terjadi melalui 

penularan dari pasien kepada petugas, dari pasien ke pasien lain, dari pasien 

kepada pengunjung atau keluarga maupun dari petugas kepada pasien. Infeksi 

nosokomial terjadi di rumah sakit dan dapat menyerang orang yang sedang 

dalam proses asuhan keperawatan. 

Infeksi ini terjadi karena adanya transmisi mikroba atau patogen yang 

bersumber dari lingkungan rumah sakit dan perangkatnya. Rumah sakit 

sebagai institusi pelayanan medis tidak mungkin lepas dari keberadaan 

sejumlah mikroba patogen karena rumah sakit merupakan tempat segala 

macam jenis penyakit sehingga dapat disebut sebagai gudangnya mikroba dan 

pada umumnya mikroba yang ada sudah kebal terhadap antibiotik atau 

resisten. 
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Penularan ini dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, 

istilah rantai penularan atau chain of transmission merupakan proses 

berpindah atau menyebarnya mikroba patogen dari sumber penularan atau 

reservoir ke pejamu atau korban calon penderita melalui mekanisme transmisi 

yaitu melalui udara, droplet, cairan tubuh, kontak, dan mealalui alat-alat medis 

yang digunakan di rumah sakit. Salah satu pencegahan infeksi nosokomial 

yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan adalah dengan menerapkan 

kebersihan diri atau personal hygiene dan selalu mengutamakan kebersihan 

dalam melakukan suatu tindakan. 

IPSG atau International Patient Safety Goals merupakan standar 

internasional yang diterapkan di rumah sakit sebagai sasaran keselamatan bagi 

pasien. IPSG memiliki enam sasaran utama dan salah satunya adalah tentang 

menurunkan risiko infeksi yaitu pada sasaran kelima yang menjelaskan bahwa 

infeksi dapat dikontrol dengan melakukan cuci tangan baik menggunakan 

handsrub atau antiseptik berbasis alkohol maupun handwash menggunakan 

air mengalir dan sabun. Tindakan enam langkah dan lima momen mencuci 

tangan dipercaya sebagai cara yang paling efektif untuk dapat mengurangi 

risiko terjadinya infeksi di rumah sakit. Five moment of hand hygiene yaitu 

mencuci tangan lima waktu yang terdiri dari: momen satu sebelum 

bersentuhan dengan pasien, momen dua sebelum melakukan prosedur bersih 

dan steril, momen tiga setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, 

momen empat: setelah bersentuhan dengan pasien dan momen lima setelah 

bersentuhan dengan lingkungan sekitar pasien (Pittet & Allegranzi, 2017). 
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Tindakan mencuci tangan adalah cara pertama dalam pengendalian 

infeksi nosokomial. Para petugas kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, 

petugas fisioterapi dan petugas kesehatan lainnya juga sangat berperan penting 

dalam rantai transmisi ini. Namu tindakan five momment cuci tangan ini masih 

jarang dilakukan, seringkali petugas kesehatan hanya mencuci tangan setelah 

bersentuhan dengan pasien atau setelah bersentuhan dengan cairan tubuh 

pasien terutama pada perawat dan lebih sering tidak mencuci tangan sebelum 

menggunakan handscoon. Hand hygiene wajib diterapkan dan dipatuhi oleh 

semua petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan baik 

secara langsung maupun tidak langsung kepada pasien, terutama bagi 

petugas kesehatan yang terpapar atau kontak dengan pasien dan lingkungan 

pasien secara terus menerus karena tangan merupakan sarang bagi berbagai 

bakteri yang sangat berpotensi menyebabkan infeksi atau penularan penyakit. 

Hal ini juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dari sebuah rumah sakit. 

Menurut World Health Organization (WHO, 2009), rata-rata 61% 

petugas kesehatan tidak mematuhi praktik kebersihan tangan yang 

direkomendasikan. Berasarkan data yang didapatkan, Departemen Kesehatan 

(2011) menyatakan bahwa infeksi masih merupakan salah satu penyebab 

utama kematian dan kesakitan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan 

kesehatan lainnya. Di Indonesia, infeksi merupakan salah satu penyebab 

utama kematian ibu dan bayi baru lahir. Selain itu, menyebabkan 

perpanjangan masa rawat inap bagi penderita. 
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Tujuan cuci tangan bagi petugas kesehatan adalah untuk mengurangi 

paparan patogen atau kuman yang didapat ketika kontak dengan pasien dan 

lingkungan pasien serta terhindar dari kuman yang dapat menyebabkan infeksi 

dan mencegah penularan serta penyebaran kuman yang dibawa oleh petugas 

kesehatan yang dapat memperparah penyakit yang diderita.  

Menurut Jamaluddin, Sugeng, Wahyu dan Sondang (2012), secara 

umum alasan kurangnya kesadaran mencuci tangan adalah tingginya tingkat 

mobilitas petugas kesehatan sehingga menganggap lebih praktis apabila 

menggunakan sarung tangan. Hal tersebut memicu tingginya penggunaan 

sarung tangan yang mendukung kelalaian untuk mencuci tangan sebelum dan 

sesudah menggunakannya. 

Five moment cuci tangan harus dilakukan oleh semua petugas kesehatan 

karena dipercaya efektif dalam mencegah dan mengurangi risiko terjadinya 

infeksi. Kurangnya kesadaran petugas tentang pentingnya mencuci tangan 

dapat mengakibatkan petugas kesehatan berisiko mengalami dan 

menyebabkan terjadinya infeksi atau penularan penyakit dari satu orang ke 

orang lain. Petugas kesehatan harus memiliki komitmen dalam menerapkan 

five moment cuci tangan karena padatnya kegiatan akan mempengaruhi 

seseorang untuk tidak melakukan five moment cuci tangan atau 

mengabaikannya. Kesadaran petugas kesehatan tentang kebersihan tangan 

harus lebih ditingkatkan lagi, karena hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan 

atau budaya sehingga menimbulkan rasa tidak bersalah ketika tidak mencuci 

tangan. 
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Berdasarkan audit yang dilakukan di rumah sakit Siloam Sriwijaya 

Palembang (SHPL) pada tahun 2016 tentang kebersihan tangan, menunjukkan 

hasil yang cukup baik yakni pada bulan Januari hingga bulan April terus 

mengalami peningkatan dari 72% hingga 84%. Namun pada bulan Mei dan 

bulan Juni mengalami penurunan yakni 78% dan 71%. Kemudian mengalami 

peningkatan kembali pada bulan Juli hingga September yakni 73%-80%. Pada 

bulan Oktober menurun pada angka 78% dan kembali meningkat 81% pada 

bulan November dan 82% pada bulan Desember. 

Angka kebersihan tangan di SHPL mengalalami perubahan setiap bulan 

dan terus menurun hingga tahun 2017. Menurut hasil audit International 

Patient Safety Goals Siloam Hospital Palembang pada tahun 2017 tentang 

kebersihan tangan menunjukkan hasil pada bulan Januari 82%, Februari 83%, 

dan pada bulan Maret 77%. Dari hasil observasi peneliti selama praktik di 

SHPL terhadap perawat yang bekerja di ruang rawat inap dan rawat jalan, 

masih didapatkan perawat yang jarang melakukan five moment cuci tangan 

karena alasan tertentu seperti terlalu sibuk dan tidak sempat mencuci tangan. 

Bukan hanya perawat, petugas kesehatan lainnya juga terlihat jarang 

melakukan five moment cuci tangan. Bahkan ketika mencuci tangan, masih 

jarang sekali terlihat petugas kesehatan yang mencuci tangan dengan teknik 

benar berdasarkan standar yang ada yakni enam langkah mencuci tangan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka ditetapkan 

rumusan masalah darinpenelitian ini yaitu: bagaimana gambaran persepsi 

petugas kesehatan dalam menerapkan five moment cuci tangan di rumah sakit 

Siloam Sriwijaya Palembang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

gambaran persepsi petugas kesehatan dalam menerapkan five moment 

cuci tangan di rumah sakit Siloam Sriwijaya Palembang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus penelitian ini antara lain: 

1) Mengidentifikasi karakteristik responden 

2) Mengidentifikasi gambaran persepsi petugas kesehatan tentang : 

a) Healthcare-Associated Infections (HAIs) dan hand hygiene 

b) Perilaku hand hygiene 

c) Usaha penerapan hand hygiene 

d) Pengaruh orang disekitar terhadap penerapan hand hygiene 

1.4 Batasan Penelitian 

Petugas kesehatan terdiri dari berbagai profesi yang berbeda-beda. 

Sehingga, untuk membantu mempermudah penelitian ini supaya tidak 

menyimpang dari tujuan dan lebih fokus pada satu masalah maka penelitian 

ini harus dibatasi masalah dan ruang lingkupnya yaitu dalam hal-hal sebagai 

berikut : 
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1) Penerapan five moment cuci tangan baik handwash maupun handrub. 

2) Persepsi petugas kesehatan dalam menerapkan five moment cuci tangan di 

ruang rawat inap (In Patient Department atau IPD) dan ruang kebidanan 

(Maternity Ward). 

3) Petugas kesehatan yaitu perawat, bidan dan petugas fisioterapi. 

1.5 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran persepsi petugas kesehatan dalam menerapkan 

five moment cuci tangan di rumah sakit Siloam Sriwijaya Palembang. 

1.6 Definisi Operasional dan Konseptual 

Definisi Operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang 

diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut (Nursalam, 2008). Berikut 

adalah tebel operasional dan konseptual variabel penelitian ini: 

Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Konseptual Variabel Penelitian 
Variabel Definisi 

Operasional 

Definisi 

Konseptual 

Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Persepsi Persepsi 

perawat, 

bidan dan 

petugas 

fisioterapis 

dalam 

menerapkan 

Five 

Moment cuci 

tangan. 

Persepsi 

merupakan 

suatu proses 

seseorang 

menyeleksi, 

mengorganisas

ikan dan 

menginterpret

asi setiap input 

yang 

ditangkap oleh 

indra ke dalam 

suatu 

gambaran 

dunia yang 

berarti dan 

menyeluruh 

(Simamora, 

2008). 

Menggunakan 

kuesioner 

yang terdiri 

dari 24 

pertanyaan 

yaitu form 

perception 

Survey for 

Health-care 

Workers. 

(WHO, 2009). 

Nilai ukur: 

1) Guttman: 

- Ya=1 

- Tidak=0 

2) Likert: 

- Sangat rendah=1 

- Rendah=2 

- Tinggi=3 

- Sangat tinggi=4 

3) Rating: 

- 1=Prioritas Rendah 

- 2=2 

- 3=3 

- 4=Prioritas Sedang 

- 5=5 

- 6=6 

- 7=Prioritas Sangat 

Tinggi 

4) Cut off point: 

- Baik: 

>82,50/>87,50 

- Kurang Baik: 

<82,50/<87,50 

Ordinal 
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1.7 Manfaat Penelitian 

1.7.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu menambah wawasan 

tentang persepsi petugas kesehatan yang berkaitan dengan penerapan 

five moment cuci tangan dan dapat menyokong perkembangan ilmu   

pengetahuan tentang five moment cuci tangan. 

1.7.2 Manfaat Praktik 

Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan oleh: 

1) Pihak Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang 

Sebagai data dasar serta bahan masukan dalam upaya 

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan khususnya pada praktik 

hand hygiene. 

2) Petugas kesehatan 

Manfaat penelitian ini bagi petugas kesehatan di tempat-tempat 

layanan kesehatan seperti rumah sakit adalah untuk meningkatkan 

kesadaran petugas kesehatan tentang pentingnya hand hygiene 

sebagai pecegahan infeksi nosokomial. 

3) Fakultas keperawatan dan ilmu kesehatan 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

atau referensi mengenai gambaran yang berhubungan dengan 

persepsi petugas kesehatan dalam menerapkan five moment cuci 

tangan. 

  




