
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini, membahas tentang Latar belakang penelitian, Rumusan masalah, 

Tujuan penelitian secara umum dan khusus, Pertanyaan penelitian, Serta manfaat 

penelitian sebagai kerangka dalam penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2009, Word Health Organization (WHO), mencetuskan 

global patient safety challenge dengan clean care is safe care, yaitu 

merumuskan inovasi strategi penerapan hand hygiene untuk petugas kesehatan 

dengan my five moments for hand hygiene dengan melakukan cuci tangan: 

sebelum bersentuhan dengan pasien, sebelum melakukan prosedur 

bersih/steril, setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien resiko tinggi, 

setelah bersentuhan dengan pasien, setelah bersentuhan dengan lingkungan 

sekitar pasien.  

Menurut Darmadi (2008), menyatakan Hand Hygiene menjadi penting 

karena terkait dengan keselamatan (safety) yang telah menjadi isu global 

termasuk juga di rumah sakit. Rumah sakit adalah tempat dimana banyak 

orang ingin mendapatkan perawatan yang baik dan kesembuhan. Terkadang 

penyakit yang semula hanya dipicu satu penyebab penyakit, justru di rumah 

sakit tersebut seorang pasien bisa terpapar berbagai penyakit lain dikarenakan 

infeksi yang didapatkan di rumah sakit atau biasa disebut infeksi nososkomial 

(dikutip dalam Puspitasari & Tarigan, 2012).  
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Menurut Napitupulu (2009), setiap tahun diperkirakan dua juta pasien 

mengalami infeksi pada saat di rumah sakit, infeksi ini disebut infeksi 

nosokomial yang diakibatkan karena ada transmisi organisme pathogen yang 

didapat pasien dalam waktu 3 x 24 jam pertama hospitalisasi (dikutip dalam 

Puspitasari & Tarigan, 2012).  Kasus infeksi nosokomial di seluruh dunia rata-

rata 9% dari 1,4 juta pasien rawat inap. Salah satu negara yang mengalami 

angka tertinggi infeksi nosokomial adalah Amerika Serikat, yaitu mencapai 

20.000 kematian setiap tahun. Menurut Napitupulu (2009), di Indonesia 

seperti di Rumah Sakit DKI Jakarta, berdasarkan hasil penelitian ditemukan 

9,8% pasien rawat inap mendapat infeksi baru, sedangkan di RSUP Dr. 

Sardjito, Surabaya kejadian infeksi nosokomial mencapai 7,94% dan infeksi 

nosokomial mencapai 5,9% berasal dari kamar operasi RSUP Dr. Sardjito, 

Surabaya (dikutip dalam Puspitasari & Tarigan, 2012). Penelitian yang di 

lakukan oleh Marwoto (2007), menunjukan bahwa kejadian infeksi 

nosokomial di lima rumah sakit Pendidikan yaitu di RSUP Dr. Sardjito 

mencapai 7.94%, RSUD Dr. Soetomo 14,6%, RS Bekasi 5,06%, RS Hasan 

Sadikin Bandung 4,60%, RSCM Jakarta mencapai 4.60%. Menurut 

Napitupulu (2009), berdasarkan laporan infeksi nosokomial di RSUP Adam 

Malik Medan pada Februari 2007 terdapat kejadian infeksi nosokomial 

plebitis 4,48% dari pasien keluar di ruang Intensive Care Unit/ Cardio 

Vascular Care Unit (ICU/CVCU), (dikutip dalam Puspitasari & Tarigan, 

2012).  
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Menurut Kemenkes (2011), tentang keselamatan pasien, terdapat 6 

sasaran keselamatan pasien, salah satunya adalah pengurangan resiko infeksi 

terkait pelayanan kesehatan. Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan 

tantangan terbesar dalam tatanan pelayanan kesehatan, dan meningkatkan 

biaya untuk mengatasi infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan 

merupakan keprihatinan besar bagi pasien maupun para profesional pelayanan 

kesehatan.  

Menurut Simanjuntak (2009), perawat adalah mereka yang memiliki 

kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan 

ilmu yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan 

(dikutip dalam Puspitasari & Tarigan, 2012). Pada lingkungan kesehatan, 

salah satu tugas perawat adalah mencegah terjadinya penyebaran infeksi 

dengan mengenali dan mengkaji faktor resiko yang ada pada klien dan 

melaksanakan tindakan yang tepat. Menurut Simanjuntak (2009), di 

lingkungan rumah sakit yang bisa dilakukan perawat adalah memberi asuhan 

keperawatan yang paling rentan terkena infeksi dan menularkan infeksi 

(dikutip dalam Puspitasari & Tarigan, 2012). 

Frekuensi mecuci tangan juga mempengaruhi jenis dan jumlah bakteri di 

tangan. Mencuci tangan selama pelaksanaan tindakan keperawatan merupakan 

cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial di 

lingkungan rumah sakit. Salah satu strategi yang efektif untuk mencegah 

terjadinya infeksi nosokomial adalah dengan melakukan hand hygiene 

(Besman, ct.al., 2009). Menurut Idayanti (2008), menyatakan tenaga yang 
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paling rentan terkena infeksi adalah perawat karena 24 jam mendampingi 

pasien, maka diasumsikan ikut mengambil peran yang cukup besar dalam 

memberikan kontribusi terhadap pencegahan infeksi nosocomial (dikutip 

dalam Puspitasari & Tarigan, 2012). Salah satu cara yang dilakukan dalam 

mencegah terjadinya infeksi nosoekomial yaitu dengan cara melakukan hand 

hygiene (Ananingsih & Rosa, 2016) 

Menurut Maryunani (2013), perilaku hand hygiene perawat merupakan 

hal yang dapat mempengaruhi infeksi nosokomial kerena perawat setiap 

harinya melakukan kontak langsung dengan pasien. Kegagalan untuk 

melakukan kebersihan dan kesehatan tangan yang tepat dianggap sebagai 

sebab utama terjadinya infeksi di rumah sakit dan penyebaran multi resisten di 

fasilitas pelayanan kesehatan dan telah diakui sebagai kontributor yang 

penting terhadap timbulnya wabah (dikutip dalam Kusumangningtiyas, 

Kristiyawati, & Purnomo, 2013).  

Terjadinya infeksi nosokomial dipengaruhi oleh banyak faktor 

(multifactor), baik faktor yang ada dalam diri (badan/tubuh) penderita itu 

sendiri, maupun faktor yang ada disekitarnya. Selain faktor tersebut juga 

terdapat faktor yang datang dari luar (faktor ekstrinsik) yaitu petugas pelayan 

medis, peralatan medis, lingkungan, makanan dan minuman. Menurut 

Sayifudin (2004), faktor lain yang mempengaruhi terjadinya infeksi 

nosokomial yaitu faktor ketidakpatuhan perawat di Indonesia melakukan 

tindakan keparawatan, perawat tidak melakukan cuci tangan dengan benar 

sebelum dan sesudah tindakan keperawatan (dikutip dalam 
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Kusumangningtiyas, Kristiyawati, & Purnomo, 2013). Tingkat kepatuhan 

perawat melakukakan hand hygiene masih sangat rendah. Angka kepatuhan 

menurut Maryunani (2011, hal.363) bagi tenaga kesehatan khususnya perawat 

mencapai hanya 33%. (Kusumangningtiyas, Kristiyawati, & Purnomo, 2013).  

Di salah satu Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya, ditemukan kepatuhan 

perawat melakukan hand hygiene secara keseluruhan yang terhitung mulai 

dari bulan Januari - Juli 2017. Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan di 

Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya rata-rata kepatuhan perawat melakukan 

hand hygiene diatas 70%. Januari 2017 tercatat 79.17%, Februari 2017 tercatat 

71.95%, Maret 2017 tercatat 90%, April 2017 tercatat 86.41%, Mei 2017 

tercatat 83.17%, Juni 2017 tercatat 83.33%, dan pada bulan juli 2017 tercatat 

80%.  

Dari hasil observasi yang dilakukan di Rumah Sakit Siloam Dhirga 

Surya juga ditemukan kepatuhan perawat melakukan hand hygiene disetiap 

moments ditemukan kepatuhan perawat rata-rata di atas 60-100%. Mements 

pertama: Januari 2017 tercatat 69.1%, Februari 2017 tercatat 68.6%, Maret 

2017 tercatat 75.6%, April 2017, 73.58%, Mei 2017, 65.96%, Juni 2017, 

78.26%, Juli 2017, 71.91%. Moments kedua pada bulan Januari sampai Juli 

2017 ditemukan rata-rata kepatuhan perawat melakukan hand hygiene adalah 

75-100%, Moments tiga: Januari sampai Juli 2017 ditemukan kepatuhan 

perawat melakukan hand hygiene 63.65-100%, Moments empat: pada bulan 

Januari sampai Juli 2017 ditemukan kepatuhan perawat melakukan hand 
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hygiene 71.43-90.63%, Moments ke lima: Januari sampai Juli 2017 ditemukan 

kepatuhan perawat melakukan hand hygiene 61.11-89.13%. 

Berdasarkan data prevalensi ini membuat peneliti tertarik melakukan 

Study untuk mengetahui gambaran tingkat kepatuhan perawat melakukan five 

moments hand hygiene di Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut Napitupulu (2009), menyatakan setiap tahun diperkirakan dua 

juta pasien mengalami infeksi pada saat di rumah sakit. Infeksi ini disebut 

infeksi nosokomial yang diakibatkan ada transmisi organisme pathogen yang 

didapatkan pasien dalam waktu 3 x 24 jam pertama hospitalisasi (dikutip 

dalam Puspitasari & Tarigan, 2012). 

Dari pembahasan di latar belakang, ditemukan bahwa kejadian infeksi 

nosokomial setiap rumah sakit, baik di luar maupun di dalam negeri cukup 

tinggi, yaitu dari sekitar 5% sampai 10%. Salah satu upaya pencegahan infeksi 

ini adalah melalui kepatuhan perawat akan penerapan hand hygiene. Namun, 

ditemukan juga bahwa tingkat kepatuhan perawat masih rendah. Berdasarkan 

data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hand hygiene 

untuk mengetahui gambaran kepatuhan perawat melakukan five moments hand 

hygiene pada pasien di ruang rawat inap. 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran kepatuhan perawat melakukan Five 

Moments hand hygiene pada pasien di Rumah Sakit Siloam Dhirga 

Surya. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1) Mengidentifikasi gambaran kepatuhan perawat melakukan hand 

hygiene sebelum dan sesudah bersentuhan dengan pasien. 

2) Mengidentifikasi gambaran kepatuhan perawat melakukan hand 

hygiene sebelum dan sesudah melakukan prosedur bersih atau steril. 

3) Mengidentifikasi gambaran kepatuhan perawat melakukan hand 

hygiene sebelum dan sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh 

pasien resiko tinggi. 

4) Mengidentifikasi gambaran kepatuhan perawat melakukan hand 

hygiene sebelum dan sesudah bersentuhan dengan lingkungan sekitar 

pasien.  

1.4 Pertanyaan dan variabel penelitian 

1.4.1 Pertanyaan penelitian 

  Bagaimana gambaran kepatuhan perawat dalam melakukan five 

moments hand hygiene pada pasien di Rumah Sakit Siloam Dhirga 

Surya.  

  Defisisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara 

operasional dan berdasarkan karakteristik yang diamati dalam 
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melakukan pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau dengan 

fenomena dengan menggunakan paremeter yang jelas (Hidayat, 2014) 

Tabel 1.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

Variabel 

penelitian 

Definisi 

konseptual 

Definisi 

operasional 

Alat ukur Hasil Skala 

Kepatuhan 

melakukan 

five moments 

hand 

hygiene. 

 

Hygiene dapat 

diartikan 

sebagai tindakan 

perawat untuk 

menggosok 

tangan dengan 

sabun secara 

bersamaan 

seluruh kulit 

permukaan 

tangan sesuai 

dengan prosedur 

pelaksanaan 

yang benar dan 

dibilas dibawah 

aliran air dengan 

menggunakan 

sabun 

antimikroba, 

yang bertujuan 

untuk 

membebaskan 

tangan dari 

kuman serta 

mencegah 

kontaminasi 

silang, yang 

menyebabkan 

kemungkinan 

adanya infeksi 

pathogen 

(Kusyati dalam 

Puspitasari & 

Tarigan, 2012) 

 

Proses 

membersihkan 

kotoran dengan 

air mengalir 

atau cairan 

antiseptik yang 

dilakukan oleh 

perawat Rumah 

Sakit Siloam 

Dhirga Surya 

agar kuman 

yang menempel 

pada tangan 

benar-benar 

hilang. 

1. Sebelum 

bersentuhan 

dengan 

pasien. 

2. Sebelum 

melakukan 

prosedur 

bersih atau 

steril. 

3. Setelah 

bersentuhan 

dengan cairan 

tubuh pasien 

resiko tinggi. 

4. Setelah 

bersentuhan 

dengan 

pasien. 

5. Setelah 

bersentuhan 

dengan 

lingkungan 

sekitar pasien. 

Alat ukur 

yang 

digunaka

n adalah 

kuesione

r dengan 

kriteria 

jawaban, 

Ya = 1, 

Tidak = 

0 

Patuh 

(>50 

%), 

Tidak 

patuh 

(< 

50%).  

Ordinal 
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1.4.2 Variabel penelitian  

Variabel dalam penelitian adalah kepatuhan melakukan five moments 

hand hygiene. 

1.5 Manfaat penelitian  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini akan memberikan informasi bagi pembaca untuk 

mengetahui gambaran tingkat kepatuhan perawat melakukan five 

moments hand hygiene pada pasien di Rumah Sakit Siloam Dhirga 

Surya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Institusi Keperawatan 

 Melalui penelitian ini diharapkan perawat mengerti dan 

memahami gambaran tingkat kepatuhan melakukan five moments hand 

hygiene pada pasien saat melakukan tindakan keperawatan, sehingga 

perawat dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang baik dan 

aman secara khusus melalui five moments hand hygiene  

2)  Bagi Pendidikan  

   Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk ilmu pengetahuan 

dan menambah informasi mengenai gambaran tingkat kepatuhan 

perawat dalam menerapkan five moments hand hegiene untuk 

mengurangi resiko penyebaran infeksi nosokomial. 
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3)  Bagi Pasien 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk mengetahui 

penerapan five moments hand hygiene untuk mengurangi resiko terkena 

infeksi nosokomial.  

4)  Bagi penelitian selanjutnya 

  Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya terkait five moments hand hygiene 

untuk bisa menggali lebih dalam terhadap topik ini di Siloam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




