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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi nosokomial atau Health-care Associated Infection (HAI) adalah 

infeksi yang didapatkan pasien ketika proses perawatan di rumah sakit dan 

merupakan salah satu masalah yang sering terjadi  dalam patient safety di seluruh 

rumah sakit dan penularannya bisa secara “Hand to Hand” antara pasien ke 

perawat atau sebaliknya, World Health Organization (2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh WHO (World Health Organization) 

menunjukkan bahwa infeksi nosokomial yang terjadi di Asia Tenggara sebanyak 

10,0%. di Indonesia sendiri, jumlah infeksi nosokomial mencapai 6-16%. Data 

dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan rumah sakit rujukan di 

Makassar menyebutkan bahwa kejadian infeksi nosokomial pada tahun 2009 

sebesar 4,4 %. Berdasarkan Kepmenkes no. 129  tahun 2008, standar kejadian 

infeksi nososkomial di rumah sakit sebesar  ≤   1, 5 % dan hal ini dijadikan 

sebagai acuan standar mutu pelayanan rumah sakit.  WHO menjelaskan bahwa 

dengan mencuci tangan dapat mengurangi kejadian infeksi tersebut. Oleh karena 

itu, hand hygiene merupakan hal yang paling di utamakan dalam pengendalian 

infeksi, (WHO, 2009). 

WHO (2009) juga mencetuskan global patient safety challenge dengan 

merumuskan inovasi strategi penerapan hand hygiene untuk petugas kesehatan 

yaitu My five moments for hand hygiene yang merupakan Standard Operational 
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Procedure (SOP) bagi rumah sakit diseluruh dunia dan juga sebagai salah satu 

upaya pengendalian infeksi nosokomial.  

Pada penelitian “Hand hygiene in the intensive care unit:prespective 

observations of clinical practice” oleh Ismael et al (2008) mengemukakan 

bahwa kebersihan tangan sangat penting dalam pengelolaan pasien yang sakit 

kritis terutama di dalam unit perawatan intensif karena adanya interaksi yang 

relatif sering dan dekat antara pasien dan petugas layanan kesehatan. Pasien yang 

sakit kritis sangat rentan terhadap infeksi nosokomial karena keadaan kekebalan 

tubuh mereka atau beberapa kateter invasif. 

Di beberapa rumah sakit, khususnya di Infection Control Department 

Siloam Hospitals Makassar telah melaksanakan audit aksi hand hygiene setiap 

tahunnya guna melihat tindakan pencegahan infeksi nosokomial dengan hasil 

pada tahun 2015 yaitu 71,40% dan tahun 2016 yaitu 75,88%. Namun, saat 

melakukan studi pendahuluan berdasarkan observasi peneliti pada hari Jum’at, 

11 Agustus 2017, dua dari empat perawat pelaksana sebelum melakukan 

tindakan keperawatan seperti oral hygiene justru tidak mencuci tangan. 

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang “Gambaran Pelaksanaan Lima Momen Cuci Tangan di Intensive Care 

Unit (ICU) Siloam Hospitals Makassar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Infeksi nosokomial merupakan masalah yang umumnya terjadi di 

rumah sakit diseluruh dunia, dan penyebarannya bisa melalui kontak antara 

perawat dan pasien. Acuan standar mutu pelayanan rumah sakit salah satunya 
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yaitu angka kejadian infeksi nosokomial ≤ 1,5%. Unit perawatan intensif 

merupakan ruang perawatan dimana perawat memiliki interaksi yang relatif 

sering dengan pasien, sehingga infeksi nosokomial kemungkinan tinggi jika 

perawat tidak tahu cara mengendalikannya. Oleh karena itu World Health 

Organization pada tahun 2009 mendeklarasikan My Five Moments For Hand 

Hygiene yang merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan infeksi 

nosokomial. Atas dasar uraian di atas, maka yang menjadi perumusan masalah 

dalam melakukan penelitian yaitu bagaimana gambaran perawat dalam 

melakukan lima momen cuci tangan di ICU Siloam Hospitals Makassar. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mendeskripsikan perawat dalam melakukan lima momen cuci tangan 

sesuai SOP di Intensive Care Unit (ICU) Siloam Hospitals Makassar. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan cuci tangan sebelum kontak dengan 

pasien. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan cuci tangan sebelum melakukan tindakan 

aseptik. 

3. Mendeskripsikan pelaksanaan cuci tangan setelah bersentuhan dengan 

cairan tubuh pasien risiko tinggi. 

4. Mendeskripsikan pelaksanaan cuci tangan setelah kontak dengan pasien 
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5. Mendeskripsikan pelaksanaan cuci tangan setelah bersentuhan dengan 

lingkungan sekitar pasien. 

1.4 Pertanyaan Penelitian  

1. Bagaimana pelaksanaan cuci tangan sebelum kontak dengan pasien ? 

2. Bagaimana pelaksanaan cuci tangan sebelum melakukan tindakan aseptik ? 

3. Bagaimana pelaksanaan cuci tangan setelah bersentuhan dengan cairan 

tubuh pasien risiko tinggi ? 

4. Bagaimana pelaksanaan cuci tangan setelah kontak dengan pasien ? 

5. Bagaimana pelaksanaan cuci tangan setelah bersentuhan dengan lingkungan 

sekitar pasien ? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini akan menambah wawasan pembaca khususnya 

pengetahuan pelaksanaan cuci tangan lima momen. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 1.5.2.1 Bagi Rumah Sakit Siloam Makassar 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pikiran atas pelaksanaan program pencegahan infeksi 

nosokomial khususnya mencuci tangan dengan lima momen, 

sehingga meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Siloam 

Makassar. 

1.5.2.2 Bagi Pelayanan Keperawatan 
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Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pelayanan 

keperawatan sehingga dapat menjadi evaluasi pada setiap unit kerja 

di rumah sakit. 

1.5.2.3 Bagi Pendidikan Keperawatan 

  Diharapkan dapat memberikan informasi terbaru tentang 

pelaksanaan lima momen cuci tangan. 

  




