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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan pasien (patient safety) adalah suatu sistem yang dibentuk 

untuk mengukur dan mencegah terjadinya kesalahan dalam memberikan asuhan 

kepada pasien (Nursalam, 2011). Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1691/MENKES/VIII/2011 tentang keselamatan pasien 

terdapat enam sasaran keselamatan pasien di rumah sakit yaitu ketepatan 

identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan 

keamanan obat yang perlu diwaspadai (High-alert), kepastian tepat (lokasi, 

prosedur dan pasien operasi), pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan 

kesehatan dan pengurangan resiko pasien jatuh. Mencuci tangan termasuk 

kedalam IPSG ke lima yaitu tentang pengurangan resiko infeksi.  

Tindakan “mencuci tangan adalah salah satu cara yang sederhana namun 

efektif untuk mencegah terjadinya infeksi, mencuci tangan dapat mencegah 

terjadinya penyebaran kuman yang tahan terhadap antibiotik yang sulit diobati” 

(CDC,2017). Selain itu “mencuci tangan dapat menurunkan bioburde (jumlah 

mikroorganisme) pada tangan dan untuk mencegah terjadinya penyebaran pada 

area yang belum terkontaminasi” (Scaffer, 2010). Seperti yang dikemukakan 

oleh Darmadi, (2008) bahwa tindakan mencuci tangan dapat menurunkan 20%-

40% tingkat infeksi nosokomial di rumah sakit. 

Infeksi nosokomial merupakan infeksi yang diperoleh dari rumah 

sakit.Infeksi nosokomial merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka 
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kesakitan (morbidity) dan angka kematian (mortality) pada pasien di rumah 

sakit. Beberapa infeksi nosokomial mungkin tidak menyebabkan kematian, 

tetapi menjadi penyebab penting pasien dirawat lebih lama di rumah sakit. Hal 

ini dapat menjadi tolak ukur dalam mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit, 

mengingat bahwa rumah sakit sebagai tempat berkumpulnya banyak penyakit, 

baik penyakit menular maupun tidak menular (Darmadi, 2008).  

Banyak usaha yang dilakukan untuk menanggulangi infeksi di rumah 

sakit, salah satunya inovasi yang dirumuskan oleh World Health Organization 

(WHO) tahun 2007. Inovasi yang dimaksud berbicara tentang strategi 

penerapan mencuci tangan five moment untuk petugas kesehatan. Waktu 

penerapan mencuci tangan five moment yang tepat adalah sebelum menyentuh 

pasien, sebelum melakukan tindakan aseptic, setelah bersentuhan dengan cairan 

tubuh pasien, setelah bersentuhan dengan pasien dan setelah bersentuhan 

dengan lingkungan pasien. Dalam menerapkan inovasi tersebut perlu adanya 

kesadaran dari petugas kesehatan untuk patuh dalam mencuci tangan five 

moment. 

Menurut Susan, (2002) kepatuhan adalah ketaatan dalam melakukan 

tujuan yang telah ditentukan. Dimana terdapat faktor-faktor yang memengaruhi 

kepatuhan baik secara internal maupun eksternal, faktor internal yakni usia, 

pendidikan, masa kerja, pengetahuan, ketersediaan fasilitas cuci tangan dan 

kebijakan rumah sakit (Lank ford,2005), faktor eksternal yang dapat 

memengaruhi kepatuhan yakni karakteristik organisasi, karakteristik kelompok 

dan karakteristik pekerjaan (Setiadi,2007). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan Chavali et al (2014) di rumah 

sakit di India khususnya diruang ICU mengenai kepatuhan mencuci tangan five 

moment terhadap 28 perawat dan 10 pekerja pelayan kesehatan lainnya. Dari 

rata-rata secara keseluruhan didapatkan hasil bahwa perawat yang patuh 

mencuci tangan sebanyak 69% dan kepatuhan pelayan kesehatan lainnya 

sebanyak 86.9%. Namun berdasarkan penelitian ketidapatuhan perawat dalam 

mencuci tangan bisa terjadi ketika ICU sedang dalam keadaan sibuk. 

Penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2015) di Rumah Sakit Surabaya 

terhadap 21 responden mengenai kepatuhan petugas kesehatan terhadap 

kegiatan hand hygiene di dapatkan bahwa tingkat kepatuhan petugas kesehatan 

dalam melakukan hand hygiene disetiap moment masih rendah yakni mencuci 

tangan sebelum kontak dengan pasien 9,5%, mencuci tangan sebelum 

melakukan tindakan 0%, mencuci tangan setelah kontak dengan pasien 100%, 

mencuci tangan setelah terkena cairan tubuh pasien 23% dan mencuci tangan 

setelah kontak dengan lingkungan pasien 9,5%. Hal ini didasari karena petugas 

kesehatan terlalu sibuk dan banyaknya pasien datang secara bersamaan 

sehingga mencuci tangan adalah hal yang banyak menghabiskan waktu dimana 

dalam pelayanan kesehatan khususnya di UGD harus cepat dalam menangani 

pasien jika tidak segera ditangani maka akan membahayakan nyawa pasien. 

Berdasarkan data yang didapat dari tim infeksi nosokomial mengenai 

angka kepatuhan perawat dalam mencuci tangan diruang rawat inap SHKJ 

mulai dari bulan April-Juni 2017 diantaranya adalah ruang Moriah yang 

mengalami  penurunan yaitu 85%-53%, ICCU mengalami peningkatan 44% - 
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74% dan Gilead mengalami peningkatan yaitu 19% - 30%. Namun angka 

tersebut masih tergolong rendah karena Standar minimal kepatuhan cuci 

tangan yang ditetapkan oleh SHKJ yaitu 75%. Dengan angka hand hygiene 

yang rendah di ruang rawat inap, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Gambaran Faktor yang Memengaruhi Perawat dalam Pelaksanaan 

Cuci Tangan di Ruang Rawat Inap Siloam Hospitals Kebon Jeruk”. 

1.2 Pernyataan Masalah  

Hand hygiene merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah 

terjadinya infeksi nosokomial. Berdasarkan data yang didapat dari tim infeksi 

nosokomial mengenai angka kepatuhan perawat dalam mencuci tangan diruang 

rawat inap SHKJ dari bulan April-Juni 2017 diantaranya adalah ruang Moriah 

yang mengalami penurunan yaitu 85%-53%, ICCU mengalami peningkatan 

44% - 74% dan Gilead mengalami peningkatan yaitu 19% - 30%. Namun angka 

tersebut masih tergolong rendah karena Standar minimal kepatuhan cuci tangan 

yang ditetapkan oleh SHKJ yaitu 75%. 

Dampak ketidakpatuhan perawat dalam mencuci tangan menyebabkan 

terjadinya penyebaran infeksi nosokomial. Oleh karena itu, perlu diteliti faktor 

apa saja yang memengaruhi perawat dalam pelaksanaan cuci tangan di ruang 

rawat inap di SHKJ sehingga dengan itu diharapkan dapat membantu dalam 

penanggulangan infeksi di rumah sakit. 
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1.3 Pernyataan Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum  

Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perawat dalam 

pelaksanaan cuci tangan di ruang rawat inap SHKJ. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

a) Mengidentifikasi faktor usia 

b) Mengidentifikasi faktor Pendidikan 

c) Mengidentifikasi faktor Masa kerja 

d) Mengidentifikasi faktor Kebijakan rumah sakit 

e) Mengidentifikasi faktor pengetahuan 

f) Mengidentifikasi faktor ketersediaan fasilitas mencuci tangan di 

rumah sakit 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perawat dalam pelaksanaan cuci 

tangan diruang rawat inap SHKJ? 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai  

faktor-faktor yang memengaruhi perawat dalam pelaksanaan cuci tangan.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti 

Penelitian ini untuk menambah wawasan dalam pengetahuan mencuci 

tangan terhadap infeksi nosokomial. 



   

6 
 

2) Bagi Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan UPH 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

fakultas sebagai informasi yang dapat disampaikan kepada 

mahasiswa/i untuk diaplikasikan ketika sedang berada di area praktik 

keperawatan. 

3) Bagi rumah Sakit 

Penelitian ini untuk menjadi bahan masukan dan evaluasi terkait 

dengan kepatuhan perawat mencuci tangan.  

 

 

 

 




