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ABSTRAK 
 

Latar Belakang : Kemoterapi merupakan salah satu dari multimodality therapy pada 
kanker. Dalam pemberian kemoterapi banyak resiko yang dapat terjadi pada tenaga 
kesehatan antara lain : kulit seperti terbakar, infertilitas, aborsi spontan dan 
sebagainya. Berdasarkan hal tersebut maka perawat di bangsal onkologi harus 
memiliki pengetahuan tentang resiko pemberian kemoterapi dan memerlukan Alat 
Pelindung Diri (APD) untuk mengurangi resiko tersebut. 
 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan tingkat 
pengetahuan resiko pemberian kemoterapi dan penggunaan alat pelindung diri pada 
perawat di ruang anak RS Kanker Dharmais. 
 
Metode Penelitian : Metode penelitian menggunakan  desain deskriptif korelasional 
dengan metode cross sectional . Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat 
ruang anak  yang memberikan kemoterapi di RS Kanker Dharmais Jakarta pada tahun 
2013. Tekhnik pengambilan sampel ini adalah total sampling, dimana jumlah sampel 
sama dengan jumlah populasi sebanyak 30 responden. Analisa data untuk univariat 
dengan menggunakan distribusi frekuensi, bivariat dengan mengunakan uji Spearman-
Rho. 
 
Hasil Penelitian : Hasil uji Spearman-Rho menunjukan hubungan yang bermakna 
antara tingkat pengetahuan resiko pemberian kemoterapi dengan penggunaan alat 
pelindung diri (APD) di ruang anak RS Kanker Dharmais (p=0,000 ; α = 0,05). 
 
Kesimpulan : Untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan perawat  dalam 
pemberian kemoterapi RS bertanggung jawab dalam penyediaan APD yang cukup dan 
sesuai dengan standar, dan juga mengadakan pelatihan khusus bagi perawat terkait 
dengan penggunaan APD dan pengetahuan yang terkini mengenai resiko dalam 
pemberian kemoterapi. 
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