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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

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

tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Rumah sakit merupakan tempat berkumpulnya resiko penyakit menular 

yang perlu menambah kewaspadaan. Beberapa resiko penyakit akibat kerja 

yang ada di lingkungan rumah sakit adalah seperti terpapar kuman dan 

patogen penyakit menular seperti Hepatitis A,B,C, gangguan otot rangka, dan 

berbagai resiko seperti halnya tertusuk jarum suntik (Depkes, 2016). 

Luka jarum suntik (needle stick injury) sering terjadi pada lingkungan 

pelayanan kesehatan. Menurut Kemenkes RI (2011), peristiwa ini menjadi 

perhatian bagi pelayanan rumah sakit karena resiko untuk menularkan 

penyakit melalui darah, seperti virus Hepatitis B (HBV), virus Hepatitis C 

(HCV), dan Human Immunodeficiency Virus (HIV). 

WHO (2003) menyatakan bahwa dari 35 juta petugas kesehatan, 2 juta 

orang mengalami paparan percutan terhadap penyakit menular setiap 

tahunnya. Lebih lanjut dicatat bahwa 37,6% Hepatitis B, 39% Hepatitis C dan 

4,4% HIV/AIDS di Pekerja Perawatan Kesehatan di seluruh dunia disebabkan 

oleh cedera jarum suntik. 

Dari hasil survei pekerja yang terkena benda tajam termasuk jarum suntik 

Massachussetts Departement of Public Health [MDPH] (2012), dari 98 
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rumah sakit yang dilakukan survei pada periode Januari sampai Desember 

2010, terdapat 2.947 orang pekerja rumah sakit mengalami cedera terkena 

benda tajam termasuk jarum suntik. Sebanyak 1.060 orang tenaga perawat, 

1.078 orang tenaga dokter, 511 orang tenaga teknisi phlebotomi dan sisanya 

1119 orang tenaga pelayanan pendukung lainnya.  

Penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja  dikalangan petugas kesehatan 

dan non kesehatan di lingkungan rumah sakit belum teratasi dengan baik, 

sehingga terjadi kecenderungan peningkatan  prevalensi (Nur’aini, 2014). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya needle stick injury yaitu 

kurangnya pengetahuan akan bahayanya kejadian tersebut. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2016) dikatakan 

bahwa perawat yg memiliki pengetahuan yang baik memiliki perilaku 

pencegahan needle stick injury 21,4 kali lebih baik dibanding perawat dengan 

pengetahuan kurang. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bekele (2015) yang menyatakan bahwa responden yang tidak mengetahui 

tentang resiko dari needle stick injury mengalami peningkatan resiko 

dibanding dengan responden yang memiliki pengetahuan rendah. 

Peneliti melakukan pengambilan data awal di Rumah Sakit Umum 

Siloam Kupang tentang angka kejadian tertusuk jarum dari Januari 2015 – 

Mei 2017. Pada tahun 2015 terdapat 15 kejadian tertusuk jarum pasien, tahun 

2016 sebanyak 14 kejadian dan tahun 2017 sebanyak 15 kejadian yang didata 

oleh tim infection control. Setelah dilakukan screening, tidak ditemukan hasil 

bahwa tenaga kesehatan yang terkena needle stick injury tertular penyakit dari 
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kejadian tersebut. Namun pada kenyataannya banyak sekali kejadian needle 

stick injury yang tidak didata. 

Dari data di atas menunjukan bahwa prevalensi kejadian needle stick 

injury merupakan hal yang harus diberi perhatian khusus untuk mencegah 

meningkatnya prevalensi kejadian needle stick injury di masa yang akan 

datang. Berdasarkan kondisi diatas maka peneliti tertarik mengidentifikasi 

lebih lanjut mengenai gambaran tingkat pengetahuan petugas kesehatan 

tentang needle stick injury di Rumah Sakit Umum Siloam Kupang khususnya 

di ruang rawat inap. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Keselamatan kerja merupakan hal yang harus diperhatikan manajemen 

rumah sakit untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Sebagai tenaga 

kesehatan yang bekerja di salah satu tempat dengan resiko bahaya yang 

tinggi, perawat diharuskan memiliki pengetahuan yang cukup tentang resiko 

kecelakaan kerja yang dapat terjadi di rumah sakit untuk menghindari bahaya 

tersebut. 

Salah satu contoh kecelakaan kerja yang paling sering ditemukan yaitu 

needle stick injury atau yang biasa dikenal dengan insiden tertusuk jarum. 

Dampak dari needle stick injury itu sendiri sangat membahayakan bagi tenaga 

kesehatan yaitu dapat beresiko menularkan penyakit dari pasien. Sehingga 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang seberapa besar tingkat pengetahuan 
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perawat terhadap needle stick injury di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum 

Siloam Kupang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu untuk mengetahui gambaran 

tingkat pengetahuan perawat terhadap needle stick injury di ruang rawat inap 

Rumah Sakit Umum Siloam Kupang. 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Meningkatnya prevalensi kejadian needle stick injury merupakan suatu hal 

yang harus diperhatikan mengingat resiko bahaya yang diakibatkan. Dampak 

dari needle stick injury sangat membahayakan pekerja di rumah sakit, 

khususnya tenaga kesehatan (perawat, dokter, dan lainnya). 

Adapun pertanyaan penelitian yang diambil penulis yaitu Seberapa besar 

tingkat pengetahuan perawat tentang needle stick injury di Rumah Sakit 

Umum Siloam Kupang? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Rumah Sakit 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 

meningkatkan tingkat pengetahuan perawat tentang needle stick injury 

di Rumah Sakit Umum Siloam Kupang dan dapat juga digunakan 
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sebagai bahan edukasi untuk menjaga keselamatan kerja untuk 

mencegah terjadinya needle stick injury agar tidak membahayakan 

petugas dan pasien di kemudian hari. 

1.5.2 Institusi Pendidikan Keperawatan 

Penelitian ini dapat menghasilkan evidence based practice yang 

berguna bagi institusi pendidikan keperawatan. 

1.5.3 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Manfaat penelitian ini bagi pengembangan penelitian adalah dapat 

dijadikan bahan acuan atau referensi untuk menambah wawasan dalam 

bidang penelitian selanjutnya, khususnya mengenai gambaran tingkat 

pengetahuan perawat tentang needle stick injury di rumah sakit. 




