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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

 

A. Latar Belakang 

Rumah Sakit merupakan tempat berkumpulnya segala macam penyakit, baik 

menular maupun tidak menular (Musadad, Lubis, &Kasnodihardjo, 1993). 

Seluruh petugas kesehatan yang bekerja dirumah sakit seharusnya mengetahui 

pentingnya pencegahan infeksi silang (nosokomial). Infeksi sebagian besar dapat 

dicegah dengan strategi yang telah tersedia yaitu dengan cuci tangan (Tietjen, 

Bossemeyer, & McIntosh, 2004).  

 

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang diperoleh atau terjadi di rumah sakit 

(Darmadi, 2008). Infeksi nosokomial dikenal pertama kali pada tahun 1847 oleh 

Samwelweis dan hingga saat ini  merupakan salah satu penyebab meningkatnya 

angka kesakitan (morbidity) dan angka kematian (mortality) di rumah sakit, sehingga 

dapat menjadi masalah kesehatan baru, baik di negara berkembang maupun di 

negara maju. Beberapa kejadian infeksi nosokomial mungkin tidak 

menyebabkan kematian pada pasien, akan tetapi ini menjadi penyebab penting 

pasien dirawat lebih lama di Rumah Sakit. 

 

Infeksi nosokomial merupakan persoalan serius yang menjadi penyebab 

langsung maupun tidak langsung kematian pasien, hal ini dapat di cegah  melalui 
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perilaku cuci tangan petugas  kesehatan di Rumah Sakit. Kebiasaan cuci tangan 

petugas merupakan perilaku yang mendasar sekali dalam upaya mencegah cross 

infection (infeksi silang). Hal ini mengingat Rumah sakit sebagai tempat 

berkumpulnya segala macam penyakit, baik menular maupun tidak menular. 

 

Salah satu sumber penularan infeksi nosokomial di rumah sakit adalah perawat, 

yang dapat menyebarkan melalui kontak langsung kepada pasien. Perawat 

memiliki andil yang sangat besar dalam pencegahan infeksi nosokomial, karena 

perawat  lebih sering kontak dengan pasien dan linkungan pasien.  Cara 

penularan terutama melalui tangan dan dari petugas kesehatan maupun tenaga 

kesehatan yang lain. Pengetahuan  perawat tentang kebersihan dan kesehatan 

tangan sudah baik, akan tetapi  pada praktiknya sulit  dilakukan. Banyak faktor 

yang berhubungan dengan perilaku cuci tangan di kalangan perawat. Perilaku 

mencuci tangan perawat yang kurang adekuat akan memindahkan organisme-

organisme bakteri pathogen secara langsung kepada hospes yang menyebabkan 

infeksi nosokomial di semua jenis lingkungan pasien 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perawat terhadap tindakan 

pencegahan infeksi adalah faktor karakteristik individu (jenis kelamin, umur, 

jenis pekerjaan, masa kerja, tingkat pendidikan), faktor psikososial (sikap 

terhadap penyakit, ketegangan kerja, rasa takut dan persepsi terhadap resiko), 

faktor organisasi manajemen, faktor pengetahuan, faktor fasilitas, faktor 

motivasi dan kesadaran, faktor tempat tugas, dan faktor bahan cuci tangan 

terhadap kulit ( Tohamik, 2003)  

 



3 

 

Rumah Sakit Awal Bros Tangerang saat ini sedang menggalakan perilaku cuci 

tangan pada tenaga kesehatan khususnya perawat sebagai upaya untuk 

mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Salah satu upaya dalam pencegahan 

infeksi nosokomial yang paling penting adalah perilaku cuci tangan karena tangan 

merupakan sumber penularan utama yang paling efisien untuk penularan infeksi 

nosokomial. 

 

Fasilitas beserta poster tentang langkah langkah melakukan cuci tangan secara 

baik dan benar tersedia di setiap ruangan di RS, tetapi berdasarkan hasil survei 

pendahuluan diketahui bahwa masih terdapat perawat yang enggan untuk 

melakukan cuci tangan dengan berbagai alasan diantaranya perawat mengaku 

keterbatasan waktu yang digunakan untuk melakukan cuci tangan, kondisi 

pasien, dan perawat menyatakan mencuci tangan merupakan hal yang 

dirasanya kurang praktis untuk dilakukan. Kondisi seperti ini tentu saja 

berdampak munculnya masalah seperti terjadinya kasus-kasus infeksi. Insiden 

infeksi nosokomial antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya 

berbeda. Angka infeksi nosokomial yang tercatat di berbagai negara berkisar 

antara 3,3 % - 9,2 %, artinya sekian persen penderita yang di rawat tertular 

infeksi nosokomial dan dapat terjadi secara akut atau  kronis. 

 

Data kejadian infeksi nosokomial dari Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian 

Infeksi) RS Awal Bros Tangerang pada bulan Mei 2012 diruang NICU 

(Neonatus Intensive Care Unit) sebanyak 2 pasien ( 13,3%) dan pada bulan 

Juli 2012 sebanyak 2 pasien (14,2%) diruang ICU  (Intensive Care Unit). 

Kemungkinan penyebab infeksi nosokomial tersebut adalah karena ketidak 
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patuhan petugas khususnya perawat melakukan cuci tangan. Berdasarkan hasil 

observasi di ruang ICU pada bulan Juli 201 dari 10 perawat yang di observasi 

hanya 3 orang perawat yang patuh melakukan cuci tangan. 

 

Data survey kepatuhan cuci tangan perawat dari Tim IPSG (Internasional 

Patient Safety Goals) RS Awal Bros Tangerang  dari 8 ruangan yang ada,  

pada bulan Agustus 2012 rata-rata pencapaiannya 35%, pada bulan September 

2012 rata-rata pencapaiannya tetap 35 %, sedangkan pada bulan Oktober 2012 

pencapaiannya mengalami penurunan yaitu hanya 33,125%. Dari data tersebut 

dapat disimpulkan  bahwa kepatuhan perawat di rumah sakit Awal Bros tiga 

bulan terakhir adalah 33,125%-35%, sedangkan Tim IPSG RS Awal Bros 

mempunyai target minimal 70 % setiap bulannya. 

 

Berdasarkan uraian diatas perawat punya andil besar dalam pencegahan 

infeksi nosokomial dengan cara meningkatkan kepetuhan cuci tangan, oleh 

karena itu peneliti  tertarik untuk meneliti hubungan antara kepatuhan perawat 

melakukan  cuci tangan dan  kejadian infeksi nosokomial di Rumah Sakit 

Awal Bros Tangerang. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

         Pencegahan nosokomial melalui perilaku cuci tangan petugas kesehatan men jadi 

sangat penting dilakukan. Di rumah sakit kebiasaan cuci tangan petugas 

merupakan perilaku yang mendasar sekali dalam upaya mencegah cross 

infection (infeksi silang). Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin 
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meneliti  hubungan antara kepatuhan perawat  melakukan cuci tangan dan 

kejadian infeksi nosokomial di Rumah Sakit Awal Bros Tangerang. 

 

C.  Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan Umum 

      Mengetahui hubungan antara kepatuhan perawat melakukan cuci tangan dan 

kejadian infeksi nosokomial di Rumah Sakit Awal Bros Tangerang. 

2.   Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi kepatuhan perawat melakukan cuci tangan di RS 

Awal Bros Tangerang 

b. Mengidentifikasi kejadian infeksi nosokomial di Rumah Sakit Awal 

Bros Tangerang. 

c. Mengidentifikasi hubungan antara kepatuhan perawat melakukan cuci 

tangan dan kejadian infeksi nosokomial di Rumah Sakit Awal Bros 

Tangerang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Rumah Sakit dan masyarakat  

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan  dalam menerapkan 

prosedur cuci tangan untuk mencegah terjadinya  infeksi nosokomial dalam 

upaya meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan menurunkan resiko 

kejadian infeksi nosokomial sehingga diharapkan dapat memperpendek 

hari perawatan dan biaya perawatan di rumah sakit 
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2. Bagi institusi pendidikan.  

     Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan dan menambah 

wawasan bagi mahasiswa kesehatan khususnya mahasiswa ilmu 

keperawatan dalam upaya untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial 

yang berhubungan dengan perilaku cuci tangan perawat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan terapan khususnya yang berkaitan dengan pencegahan infeksi 

nosokomial dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. 


