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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

      Rumah Sakit St. Elisabeth (RS St. Elisabeth) Semarang terletak di Jl. 

Kawi No. 01, Candisari, Semarang, Jawa Tengah. Rumah sakit ini 

didirikan oleh para biarawati dari Kongregasi Suster-Suster St. 

Fransiskus (OSF), dan diresmikan tahun 1927. RS St. Elisabeth didirikan 

sebagai tanggapan atas kebutuhan masyarakat masa itu, karena dua 

rumah sakit yang ada sebelumnya tidak mampu lagi menampung orang 

sakit yang jumlahnya semakin banyak. 

      RS St. Elisabeth yang berada di bawah naungan Yayasan Elisabeth, 

adalah rumah sakit swasta tipe B non-pendidikan dengan status 

terakreditasi paripurna pada tahun 2017. RS. St. Elisabeth memiliki 

menyediakan pelayanan medik berupa Instalasi Gawat Darurat, Intensive 

Care Unit (ICU/PICU/NICU), High Care Unit (HCU), Unit Stroke, dan 

Instalasi Bedah Sentral. Pelayanan rawat inap dengan kapasitas 318 

tempat tidur
145

 terbagi dalam 10 ruang rawat inap dan tersedia fasilitas 

kelas perawatan mulai dari kelas III sampai President Suites. RS St. 

Elisabeth Semarang memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

  

                                                           
145

 Kapasitas Tempat Tidur RS St. Elisabeth Semarang per 01 Februari 2018 
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Visi :  

Menjadi rumah sakit yang mengutamakan keselamatan dan terpercaya 

serta menjadi tanda kehadiran cinta dan kuasa Allah 

 

Misi :  

1. Menyediakan pelayanan yang bermutu dan profesional kepada 

masyarakat 

2. Memberikan pelayanan yang berpusat pada pasien sebagai tamu Ilahi 

3. Membangun persaudaraan sejati di antara pelayan kesehatan, pasien, 

dan masyarakat, tanpa membedakan status sosial, golongan, dan 

agama 

4. Menjadikan rumah sakit sebagai heritage dan green hospital 

 

2. Hasil Observasi 

a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Cuci Tangan di Instalasi 

Rawat Inap RS. St. Elisabeth Semarang 

      Sarana dan prasarana cuci tangan telah disediakan di setiap ruang 

rawat inap, yaitu wastafel dengan air mengalir dan cairan handrub di 

dispenser depan pintu kamar pasien, atau botol di tempat tidur 

pasien. Sabun cuci tangan yang digunakan telah terbukti membunuh 

bakteri. Cairan handrub yang disediakan di ruang rawat inap 

mengandung chlorhexidine 2% dan alkohol 70%. 
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      Wastafel dengan air mengalir tersedia di kantor perawat maupun 

di setiap kamar pasien. Setiap wastafel dilengkapi dengan sabun cair, 

tissue towel, poster Enam Langkah Cuci Tangan, dan tempat sampah 

model injak. Wastafel di kamar pasien tidak disediakan tissue towel, 

tetapi lap handuk untuk mengeringkan tangan, yang diganti setiap 

hari atau sewaktu-waktu bila perlu. 

      Dispenser handrub pada umumnya tersedia di depan pintu kamar 

pasien. Dispenser handrub di ruang Magdalena Daemen tidak 

disediakan di setiap pintu kamar, tetapi satu dispenser untuk tiga 

kamar. Poster Enam Langkah Cuci Tangan terdapat di sekitar 

dispenser handrub. Beberapa dispenser handrub di ruang Anna 1, 

Vincentius, dan Angela tidak berfungsi dengan baik karena 

daya/baterai alatnya habis atau karena cairan handrub di dalamnya 

habis. 

      Cairan handrub dalam botol disediakan di setiap tempat tidur 

bagi pasien ruang ICU, HCU, Neoristi (Theresia 3) dan ruang terapi 

Cytostatika (Maria 4). Cairan handrub dalam botol juga disediakan 

di kantor perawat, agar mudah dibawa. Berikut disajikan gambar 

fasilitas cuci tangan di RS St. Elisabeth Semarang. 
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a. 

 

 

 

 

b. 

c. 

 

 

 

 

d.  

 

Gambar 3. Sarana dan Prasarana Cuci Tangan, 

a. Wastafel dan perlengkapannya; b. Dispenser handrub di depan kamar 

pasien; c. handrub di tempat tidur pasien ICU; d. handrub di pintu masuk 

pengunjung 

 

b. Gambaran Perilaku Cuci Tangan Perawat 

      Studi dokumen terhadap peraturan internal rumah sakit 

menunjukkan bahwa telah ada Peraturan Direktur, Pedoman 

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Pedoman Kebersihan Tangan, 

dan Standar Prosedur Operasional Pencegahan dan Pengendalian 

Infeksi. Studi dokumen juga dilakukan terhadap data audit kepatuhan 

cuci tangan RS St. Elisabeth Semarang. Dokumen laporan tahunan 

Komite PPI menunjukkan kepatuhan pelaksanaan Lima Momen Cuci 

Tangan perawat tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami 
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peningkatan dan penurunan di masing-masing momen. Grafik 

perbandingan angka kepatuhan disajikan sebagai berikut.

 

Gambar 4. Grafik Kepatuhan Lima Momen Cuci Tangan 

Perawat RS St. Elisabeth Tahun 2015 - 2017 

 

      Indikator mutu rata-rata kepatuhan Lima Momen Cuci Tangan 

yang ditentukan Komite PPI RS St. Elisabeth Semarang adalah 90%. 

Data audit PPI menunjukkan kepatuhan Lima Momen Cuci Tangan 

sudah tercapai. Namun demikian, pelaksanaan cuci tangan di momen 

sebelum kontak dengan pasien masih perlu dievaluasi karena angka 

kepatuhannya paling rendah. 

      Data PPI menunjukkan angka rata-rata kepatuhan Lima Momen 

Cuci Tangan tahun 2015 adalah 90,29%, tahun 2016 sebesar 

90,40%, dan tahun 2017 mencapai angka 92,80%. Dengan demikian 
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dapat dikatakan terjadi peningkatan rata-rata kepatuhan pelaksanaan 

Lima Momen Cuci Tangan, walaupun pada momen pertama 

mengalami penurunan. Data kepatuhan Lima Momen Cuci Tangan 

disajikan dalam Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Angka Kepatuhan dan Rata-Rata Pelaksanaan Lima 

Momen Cuci Tangan Perawat RS St. Elisabeth 

Semarang 

No. Lima Momen Cuci Tangan 
Tahun (%) 

2015 2016 2017 

1. Sebelum menyentuh pasien 74 85 77 

2. Sebelum tindakan aseptik 96 90 93 

3. Setelah terkena cairan tubuh pasien 95 95 98 

4. Setelah kontak dengan pasien 97 90 100 

5. Setelah kontak dengan lingkungan pasien 90 92 96 

Jumlah 451 452 464 

Rata-Rata (%) 90.29 90.40 92.80 

  

      Data kepatuhan ini diperoleh IPCN dengan mengamati lima 

momen cuci tangan perawat di ruangan, dan berdasarkan laporan 

dari IPCLN yang melakukan pengamatan di unit masing-masing. 

Hasil observasi untuk memperoleh gambaran pelaksanaan Lima 

Momen Cuci Tangan di Instalasi Rawat Inap, disajikan sebagai 

berikut. 
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1) Intensive Care Unit (ICU) dan High Care Unit (HCU) 

      Ruang ICU disediakan khusus bagi pasien-pasien dengan 

kondisi yang memerlukan terapi intensif, membutuhkan bantuan 

alat pernapasan (ventilator), atau terapi obat vasoaktif
146

 

kontinu. Sedangkan HCU disediakan bagi pasien-pasien yang 

membutuhkan terapi intensif tetapi tidak memerlukan alat bantu 

pernapasan (ventilator). 

      Pasien di ruang ICU dan HCU tidak bisa mandiri dan sangat 

mengandalkan bantuan orang lain. Pasien di ruang intensif 

merupakan pasien dengan risiko infeksi tinggi karena ketahanan 

tubuh (imun) yang sangat rendah. Pasien di ruang ICU sangat 

rentan terkena infeksi VAP selain juga infeksi lainnya, karena 

penggunaan ventilator. 

      Perawat di ruang ICU dan HCU menggunakan cairan 

handrub untuk membersihkan tangan sebelum mengenakan 

sarung tangan medis untuk melakukan tindakan. Setiap tindakan 

menggunakan sarung tangan yang bersih. Petugas melepas 

sarung tangan medis setelah selesai melakukan tindakan 

keperawatan dan sebelum meninggalkan pasien, membuangnya 

di tempat yang sudah disediakan (infeksius) dan menggunakan 

handrub untuk membersihkan tangan. 

                                                           
146

 Obat yang menyebabkan dilatasi (pelebaran) atau konstriksi (pengerutan) pembuluh darah.  
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      Cuci tangan di wastafel dengan air mengalir dilakukan 

setelah petugas terkena cairan tubuh pasien dan setelah petugas 

kembali dari lingkungan tempat tidur pasien ke nurse station. 

Cuci tangan dilakukan dengan gerakan enam langkah benar, 

sesuai anjuran WHO. 

2) Ruang Lukas (Unit Stroke) 

       Ruang Lukas, disediakan bagi pasien-pasien Stroke
147

 yang 

membutuhkan bantuan orang lain dalam beraktifitas. Dispenser 

handrub disediakan di depan pintu kamar pasien, dan tidak di 

setiap tempat tidur pasien. Perawat membawa botol kecil berisi 

cairan handrub di troli tindakan yang didorong ke setiap kamar 

pasien. 

      Perawat A mencuci tangan dengan air mengalir di kamar 

pasien sebelum mengganti kateter saluran kemih, lalu 

mengenakan sarung tangan steril. Setelah tindakan selesai 

sarung tangan steril dilepas dan dibuang pada tempat yang sudah 

disediakan (plastik infeksius), kemudian perawat A mencuci 

tangan dengan air mengalir. Ia membersihkan tangan dengan 

cairan handrub setelah meninggalkan ruangan pasien dan 

sebelum menyentuh pasien berikutnya. 

                                                           
147

Stroke, dikenal juga sebagai Cerebrovascular Accident, terjadi ketika pasokan darah ke 

sebagian daerah otak terputus, yang disebabkan oleh adanya penyumbatan (bekuan) di salah satu 

arteri yang membawa darah ke otak, atau karena pecahnya dinding pembuluh darah sehingga 

darah merembes ke jaringan sekitarnya (pendarahan). Akibatnya, sel-sel otak kekurangan 

oksigen dan berhenti bekerja. Efek fisik dan mentak setelah terkena serangan stroke tergantung 

pada bagian otak mana yang terkena. (Robert Buckman, 2009) 



56 
 

  

      Perawat B membersihkan tangan menggunakan cairan 

handrub sebelum mengenakan sarung tangan steril dan 

mengambil sampel dahak pasien. Sarung tangan steril 

dilepaskan setelah selesai mengambil sampel, dan dibuang di 

tempat sampah infeksius yang sudah disediakan. Perawat B lalu 

mencuci tangan dengan air mengalir. 

      Gerakan enam langkah cuci tangan perawat A dan B belum 

dilakukan dengan benar. Perawat A saat menggunakan handrub 

berhenti pada langkah ketiga. Perawat B melakukan gerakan 

enam langkah tetapi pengulangannya tidak sesuai dengan SPO 

kebersihan tangan. 

3) Ruang Anna I dan Anna II (Kebidanan) 

      Ruang Anna I dan II disediakan untuk pelayanan kebidanan. 

Ruang Bersalin (Verlos Kamer/VK) tersedia di Ruang Anna II. 

Saat peneliti melaksanakan kegiatan observasi, pasien di ruang 

Anna I maupun II tidak memerlukan banyak tindakan, hanya 

perlu pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan mengontrol 

suhu badan, tekanan darah, dan kadar oksigen dalam darah 

(SPO2). 

      Perawat C di ruang Anna I visit kepada empat pasien yang 

berada dalam satu ruang yang sama. Perawat C menggunakan 

cairan handrub yang dibawa di saku untuk membersihkan 

tangan sebelum kontak dengan pasien pertama. Setelah kontak 
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dengan lingkungan pasien, perawat C membersihkan tangan 

menggunakan cairan handrub sebelum menyentuh pasien kedua. 

      Perawat C mencuci tangan lagi dengan cairan handrub 

setelah dari pasien kedua dan sebelum kontak dengan pasien 

ketiga. Perawat C tidak mencuci tangan setelah kontak dengan 

pasien ketiga dan berbincang dengan pasien keempat tanpa 

menyentuh apapun di lingkungan pasien. Perawat C mencuci 

tangan dengan air mengalir setelah kembali ke kantor perawat. 

Perawat C melakukan cuci tangan dengan enam langkah benar 

termasuk pengulangan gerakannya. 

      Perawat D di ruang Anna II (ruang rawat biasa, bukan VK) 

melakukan pengawasan terhadap empat pasien, yang berada di 

ruangan berbeda, dengan mengukur suhu tubuh, tekanan darah, 

dan SPO2 (kadar oksigen dalam darah). Perawat D sama sekali 

tidak melakukan cuci tangan, sebelum menyentuh pasien 

maupun sesudahnya. Perawat D langsung mengerjakan asesmen 

setelah kembali dari kamar pasien dan setelah mengembalikan 

peralatan pada tempatnya, tanpa menuju wastafel untuk cuci 

tangan. 

4) Ruang Theresia (Anak, Neoristi) 

      Ruang Theresia terbagi menjadi tiga lantai, disediakan bagi 

pasien anak-anak usia 0 sampai 14 tahun. Ruang Theresia I dan 
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II menyediakan ruang rawat inap biasa. Ruang Theresia III 

menyediakan ruang perawatan biasa, PICU/NICU dan Neoristi. 

      Perawat E di ruang Theresia I melaksanakan Lima Momen 

Cuci Tangan dengan benar. Perawat E menyiapkan botol 

handrub yang mudah dibawa di troli obat. Perawat E melakukan 

enam langkah cuci tangan dengan gerakan dan pengulangan 

yang benar Sebelum memberikan antibiotik yang disuntikkan 

melalui selang infus kepada pasien. Perawat E menggunakan 

alcohol swab sebagai antiseptik pada permukaan selang infus 

yang akan diinjeksi. Perawat E menggunakan cairan handrub 

untuk cuci tangan setelah selesai tindakan dan sebelum 

menyentuh pasien lain. Perawat E membersihkan tangan dengan 

air mengalir di wastafel kantor perawat setelah selesai semua 

tindakan. 

      Perawat F di ruang Theresia II visit ke kamar pasien. 

Perawat F mengambil cairan handrub yang tersedia di pintu 

kamar pasien setelah membuka pintu dan setelah kontak dengan 

pasien dan lingkungannya. Ia melakukan enam langkah cuci 

tangan dengan benar. 

      Perawat G di ruang Theresia III menggunakan handrub 

untuk cuci tangan sebelum melakukan tindakan washout
148

 di 

ruang Neoristi. Perawat G juga mengenakan sarung tangan 

                                                           
148

 Washout adalah tindakan memasukkan cairan ke dalam usus melalui rectum (lubang anus), 

tujuannya untuk melunakkan feses, meningkatkan defekasi dengan merangsang peristaltik pada 

pasien yang kesulitan buang air besar. 
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medis setelah cuci tangan dan sebelum melakukan tindakan. 

Sarung tangan medis dilepas setelah selesai melakukan tindakan 

dan dibuang pada tempat sampah infeksius, lalu perawat G 

mencuci tangan di wastafel menggunakan air mengalir dengan 

enam langkah benar.  

      Perawat H di ruang Neoristi terlihat tidak mencuci tangan 

ketika hendak membetulkan posisi bayi di tempat tidurnya, atau 

ketika hendak memberikan botol ASI. Ia terlihat mencuci tangan 

dengan cairan handrub setelah menyentuh pasien dan 

lingkungannya. Perawat H langsung mengenakan sarung tangan 

ketika akan mengganti pampers. Perawat H mencuci tangan 

dengan air mengalir setelah mengganti pampers. Perawat H 

tidak melakukan cuci tangan dengan enam langkah yang benar. 

5) Ruang Maria 4 (Cytostatika) 

      Ruang Maria 4, dikhususkan bagi pasien-pasien kanker yang 

membutuhkan terapi cytostatika (kemoterapi). Terdapat satu 

ruang khusus untuk kemoterapi yang dibuat senyaman mungkin 

bagi pasien. Pasien kanker memiliki daya tahan tubuh yang 

rendah dan mudah terkena infeksi, maka ruang khusus terapi 

cystostatika dilengkapi dengan handrub di setiap tempat tidur 

pasien. 

      Perawat IJ membersihkan tangan dengan air mengalir 

sebelum menyiapkan obat-obat terapi. Perawat IJ membersihkan 
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tangan dengan handrub setelah selesai menyiapkan peralatan 

dan sebelum melakukan kontak dengan pasien. Perawat IJ selalu 

membersihkan tangan dengan cairan handrub yang dibawanya 

setelah selesai memasang selang infus dan sebelum beralih dari 

pasien satu ke pasien lainnya. Gerakan cuci tangan dilakukan 

sesuai dengan enam langkah yang dianjurkan tetapi 

pengulangannya tidak sesuai. 

6) Ruang Vincentius (Umum Bangsal dan Isolasi) 

      Perawat K bertugas di ruang bangsal kelas II yang pada saat 

itu terdapat 4 pasien dalam satu ruangan. Ia mengganti steek 

laken
149

 di tempat tidur pasien bersama perawat L. Perawat K 

dan L tidak menggunakan sarung tangan saat mengganti steek 

laken. Perawat K meletakkan steek laken kotor di troli linen 

kotor dan kembali ke kantor perawat. Perawat L mengembalikan 

troli linen kotor ke tempatnya, kemudian mencuci tangan di 

wastafel dengan air mengalir. Perawat L tidak melakukan 

gerakan enam langkah cuci tangan dengan benar. 

      Perawat K, tanpa mencuci tangan setelah mengganti steek 

laken, menyiapkan peralatan untuk mengambil sampel darah. 

Perawat K mengenakan sarung tangan medis di hadapan pasien, 

tanpa mencuci tangan terlebih dulu. Perawat K memberikan 

antiseptik pada bagian yang akan diambil darahnya. Dengan 

                                                           
149

 Steek laken adalah alas melintang (sprei melintang) di tempat tidur pasien yang menutupi perlak 

di bawahnya. 
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sarung tangan masih terpakai, perawat K mengirimkan sampel 

darah ke laboratorium menggunakan aerocom
150

. Perawat K 

melepaskan sarung tangannya setelah mengirimkan sampel dan 

kembali ke kantor perawat, tetapi tidak mencuci tangan. 

7) Ruang Magdalena Daemen (Umum kelas I-II) 

      Perawat M mengenakan sarung tangan medis, tanpa mencuci 

tangan, di hadapan pasien H dan melakukan tindakan 

pemasangan infus. Setelah selesai memasang selang infus di 

tangan pasien H, perawat M melepas sarung tangan dan 

membuangnya di plastik infeksius. Ia lalu menuju ke kamar 

pasien K, tanpa mencuci tangan.  

      Perawat M mengenakan sarung tangan medis di hadapan 

pasien K dan melakukan prosedur melepas infus. Setelah infus 

dilepas, lalu set infus bekas dan sarung tangan medis yang 

dikenakan perawat M dibuang pada tempat sampah infeksius 

yang sudah disediakan. Perawat M kembali ke kantor perawat, 

mengembalikan peralatan, kemudian melanjutkan menulis 

asesmen keperawatan di kantor tanpa mencuci tangan. 

     Perawat N bertugas memberikan obat suntikan pada pasien. 

Setelah menyiapkan suntikan, perawat N mencuci tangan di 

ruang obat menggunakan air mengalir. Sebelum memberikan 

suntikan melalui selang infus, perawat N tidak mencuci tangan 

                                                           
150

 Aerocom adalah sistem tranrportasi internal rumah sakit, berbentuk kapsul besar (yang dapat 

diisi resep, tabung sampel, dll) dalam sebuah pipa (tube) dan menggunakan tekanan angin 

sebagai daya dorong.  
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lagi. Antiseptik diberikan menggunakan alcohol swab pada 

permukaan selang infus yang akan disuntikkan obat.  

      Perawat N mencuci tangan menggunakan cairan handrub 

setelah selesai memberikan obat injeksi pada pasien A, 

kemudian mendorong troli obat ke kamar pasien B. Di depan 

pasien B, perawat N melakukan tindakan antiseptik pada selang 

infus pasien yang akan diinjeksikan obat, tanpa mencuci tangan. 

Setelah selesai memberikan injeksi obat, perawat N meneteskan 

obat tetes ke mata pasien B. Setelah selesai memberikan obat ke 

pasien B. perawat N menuju kamar pasien C untuk mengganti 

infus, tanpa mencuci tangan. 

      Perawat N mengembalikan peralatan ke ruang obat, dan 

setelah selesai membereskan peralatan, perawat N mencuci 

tangan dengan air mengalir, lalu kembali ke kantor perawat. 

Saat mencuci tangan dengan air mengalir maupun dengan 

handrub, perawat N tidak melakukan gerakan enam langkah 

dengan benar. 

8) Ruang Anna IV (Umum, Suites) 

      Perawat OP melakukan tindakan aseptik pada pasien E yang 

akan menjalani operasi. Setelah mencuci tangan dengan air 

mengalir di kantor perawat, perawat OP mengenakan sarung 

tangan medis, lalu menuju kamar pasien E dengan membawa 

peralatan di troli tindakan. Setelah selesai tindakan aseptik, 
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perawat OP melepaskan sarung tangan dan membuangnya di 

kantong infeksius yang sudah disiapkan, lalu kembali ke kantor 

perawat dan mencuci tangan dengan air mengalir di wastafel 

kantor perawat. Perawat OP tidak melakukan gerakan enam 

langkah cuci tangan dengan benar. 

      Perawat Q mencuci tangan dengan air mengalir di kantor 

perawat lalu mengenakan sarung tangan medis sebelum 

melakukan tindakan pemasangan infus di kamar pasien F. 

Perawat Q mendorong troli infus ke kamar pasien, dengan 

sarung tangan terpakai, dan membuka pintu. Perawat Q 

mengawali prosedur pemasangan infus dan memberikan 

antiseptik dengan alcohol swab di daerah yang akan ditusuk 

jarum infus.  

      Setelah selesai, perawat Q melepaskan sarung tangan 

medisnya dan membuangnya ke kantong plastik infeksius yang 

sudah disediakan. Perawat Q meninggalkan kamar pasien, 

mengembalikan peralatan ke tempat semula dan mencuci tangan 

dengan air mengalir di wastafel kantor perawat. Perawat Q 

melakukan gerakan enam langkah tetapi pengulangannya tidak 

sesuai. 

9) Ruang Angela (Umum, Executive) 

      Perawat R bertugas memberikan obat injeksi pada pasien G. 

Perawat R menyiapkan cairan handrub dalam botol di troli 
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injeksi yang dibawanya. Perawat R melakukan cuci tangan 

dengan gerakan enam langkah benar di hadapan pasien. Perawat 

R kemudian memberikan antiseptik pada permukaan selang 

infus yang akan disuntikkan obat. Setelah selesai, perawat R 

mengambil cairan handrub lagi dan mencuci tangan dengan 

gerakan enam langkah benar lalu meninggalkan pasien dan 

kembali ke kantor perawat. Troli obat dikembalikan ke 

tempatnya, kemudian perawat R mencuci tangan dengan air 

mengalir di wastafel yang tersedia di kantor perawat. 

      Perawat S mencuci tangan dengan air mengalir di wastafel 

kamar pasien sebelum memberikan obat suntikan kepada pasien. 

Perawat S menggunakan alcohol swab sebagai antiseptik pada 

permukaan selang infus yang akan disuntik. Setelah selesai, 

perawat S meninggalkan kamar pasien dan mencuci tangan 

menggunakan cairan handrub yang tersedia di dekat pintu, 

depan kamar pasien. Setelah mengembalikan peralatan, perawat 

S mencuci tangan dengan air mengalir di wastafel. Perawat S 

tidak melakukan gerakan enam langkah cuci tangan dengan 

benar saat mencuci tangan baik dengan handrub maupun dengan 

air mengalir. 

3. Hasil wawancara 

      Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan dimaksudkan 

untuk mengetahui pendapat serta pemahaman informan tentang 
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perlindungan hak pasien, Lima Momen Cuci Tangan, serta menemukan 

faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan cuci tangan.  

      Wawancara dilakukan terhadap lima orang informan yang telah 

ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu Direktur Rumah 

Sakit sebagai dokter dan pembuat kebijakan, satu orang IPCN, dua orang 

IPCLN sebagai anggota Komite PPI, yakni IPCLN Rg. ICU (IPCLN 1) 

dan IPCLN Rg. Vincentius (IPCLN 2), serta satu orang staf biro hukum 

rumah sakit. Peneliti membuat janji terlebih dahulu untuk menyesuaikan 

waktu pertemuan dengan informan. Peneliti juga menjelaskan maksud 

dan tujuan wawancara kepada informan, serta meminta persetujuannya 

untuk diwawancarai. Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti pada 

periode bulan Februari 2018 disajikan sebagai berikut. 

a. Hasil Wawancara dengan Infection Prevention and Control Nurse 

(IPCN)/Perawat PPI 

      Wawancara dilakukan terhadap IPCN sebagai anggota Komite 

PPI dan sebagai petugas yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan PPI di RS St. Elisabeth Semarang. IPCN berpendapat 

bahwa hak pasien yang paling penting adalah keselamatannya. 

Perlindungan hak pasien dilakukan agar saat menerima pelayanan 

merasa nyaman, terjaga keselamatannya.  

      Tugas seorang IPCN adalah melaksanakan audit PPI mulai dari 

petugas parkir, dokter, perawat, semua karyawan, bahkan sampai 

petugas di kamar jenasah. IPCN juga bertugas membuat dan 



66 
 

  

mendokumentasikan laporan kejadian infeksi, dan memantau pola 

kuman melalui kultur. Seorang IPCN harus punya minat terhadap 

PPI, dan untuk menjadi IPCN minimal pendidikannya DIII 

Keperawatan, pernah mengikuti Kursus Dasar PPI, Pelatihan IPCN 

Dasar, Pelatihan IPCN Lanjut, punya pengalaman sebagai Kepala 

Ruangan. 

      Berkaitan dengan kejadian infeksi, peneliti menanyakan apa 

penyebabnya, menurut IPCN, penyebab terjadinya infeksi bermacam-

macam, karena daya tahan tubuh yang lemah, misalnya daya tahan 

tubuh bayi, anak-anak, orang lanjut usia, pasti berbeda dengan daya 

tubuh orang dewasa. Bila terjadi infeksi, dilakukan kultur untuk 

melihat bakteri penyebabnya. IPCN juga perlu melihat pelaksanaan 

Lima Momen Cuci Tangannya.  

      Lima Momen Cuci Tangan yang dimaksud IPCN adalah sebelum 

kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, sesudah kontak 

dengan pasien, setelah terkena cairan tubuh pasien, dan setelah 

berada di lingkungan sekitar pasien. Tujuan audit Lima Momen Cuci 

Tangan untuk melihat kelemahannya ada pada momen yang mana. 

IPCN mengakui bahwa dari hasil audit, cuci tangan pada momen 

sebelum menyentuh pasien adalah yang paling rendah angka 

persentasinya. Menurut IPCN, hal ini disebabkan perawat masih 

egois, kurang memikirkan keselamatan pasien. Perawat masih belum 

menyadari bahwa cuci tangan dapat melindungi keselamatan pasien. 
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      IPCN terus menerus melaksanakan audit cuci tangan ke ruangan 

untuk meningkatkan budaya cuci tangan dan kesadaran pasien. IPCN 

memberikan apresiasi berupa hadiah kecil bagi yang telah 

melaksanakan cuci tangan dengan baik. IPCN memberikan stiker cuci 

tangan, sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah lulus audit cuci 

tangan. IPCN terus menerus mengingatkan teman-teman perawat 

untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan standar operasional 

prosedur yang ada, sehingga tidak mengalami masalah ke depannya. 

IPCN menyadari bahwa saat ini masalah apapun di rumah sakit bisa 

mengarah ke persoalan hukum.  

      IPCN mengatakan bahwa Komite PPI mengadakan lomba cuci 

tangan, untuk mendorong pelaksanaan cuci tangan oleh perawat 

maupun tenaga medis dan non medis lainnya. IPCN mengakui, pada 

awalnya sangat susah mengajak teman-teman menyadari pentingnya 

cuci tangan, bahkan di awal tugasnya sebagai IPCN pernah diejek. 

Teman-teman merasa repot karena harus cuci tangan dengan aturan 

lima momen dan enam langkah. Setelah sekian waktu berjalan, 

teman-teman mulai terbiasa dan menyadari pentingnya cuci tangan 

untuk melindungi pasien dan diri sendiri dari ancaman penularan 

infeksi. 

      IPCN bekerja sama dengan IPCLN (Infection Prevention And 

Control Link Nurse) yang ada di unit perawatan dalam melaksanakan 

tugas sebagai pengawas PPI. IPCLN bertugas membantu pengawasan 
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di ruangan dan melaporkan pelaksanaannya kepada IPCN dan 

Komite PPI. IPCN dan IPCLN sering mengadakan pertemuan untuk 

membahas upaya-upaya membudayakan cuci tangan dan pelaksanaan 

PPI di unit.  

      IPCN mengaku sangat bersyukur karena di RS St. Elisabeth 

tersedia banyak sekali wastafel dengan air mengalir. IPCN pernah 

mengalami kesulitan untuk mencari wastafel dengan air yang 

mengalir di rumah sakit lain, karena adanya hanya di ruangan 

tertentu. Fasilitas ini menjadi dukungan upaya membudayakan cuci 

tangan bagi semua warga rumah sakit, bahkan termasuk pengunjung. 

      IPCN mengakui, kadang-kadang hambatan datang dari Kepala 

Instalasi atau Kepala Ruangan yang kurang terbuka untuk bekerja 

sama mengingatkan teman-teman tentang pelaksanaan PPI. Kepala 

Instalasi atau Kepala Ruangan terkesan melindungi anak buahnya, 

menganggap bahwa mereka selalu melakukan yang baik. IPCN 

berpendapat, kehadiran mereka melaksanakan audit PPI bukan untuk 

mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki yang masih kurang 

sehingga untuk selanjutnya menjadi lebih baik. 

      IPCN menyebutkan bahwa pelaksanaan PPI di RS St. Elisabeth 

mengacu pada Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan, pedoman CDC (Center for Disease Control), Pedoman 

PPI dan Standar Prosedur Operasional (SPO) PPI di RS St. Elisabeth. 
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b. Hasil Wawancara dengan Infection Prevention and Control Link 

Nurse (IPCLN) ICU 

      Peneliti memilih IPCLN Ruang ICU sebagai informan dengan 

alasan ICU adalah ruangan yang melayani pasien-pasien yang 

memerlukan perawatan intensif. Peneliti ingin mengetahui 

pemahaman IPCLN ICU tentang perlindungan hak pasien dan 

pelaksanaan Lima Momen Cuci Tangan di ICU, serta menemukan 

faktor pendukung dan penghambatnya. 

      IPCLN Ruang ICU adalah seorang yang masih muda, 

menyelesaikan studi keperawatannya tahun 2014. Ia mendapat tugas 

menjadi IPCLN ICU sejak tahun 2017 dan masih diperpanjang 

hingga tahun 2019. Menurut IPCLN ICU, hak pasien yang paling 

penting adalah kerahasiaan penyakitnya, dan perlindungan hak pasien 

berarti tidak memberikan informasi tentang penyakit pasien kepada 

pihak lain selain keluarga inti. 

      Saat peneliti menanyakan tugas seorang IPCLN, ia menjelaskan 

tugasnya adalah menjadi role model untuk pelaksanaan Lima Momen 

Cuci Tangan, melakukan audit cuci tangan selama satu bulan, lalu 

hasilnya dilaporkan ke Komite PPI. Selain itu, IPCLN harus 

mengingatkan teman-teman di ruangan tentang pembuangan sampah 

medis supaya tertib, tidak dibuang sembarangan. 

      IPCLN ICU menyebutkan pelaksanaan Lima Momen Cuci 

Tangan adalah salah satu bentuk mengurangi risiko infeksi pada 
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pasien. Ia menyebutkan, cuci tangan dilakukan sebelum melakukan 

tindakan keperawatan, sebelum kontak dengan pasien, setelah kontak 

dengan pasien, setelah terkena cairan tubuh pasien, setelah kontak 

dengan lingkungan pasien. Cuci tangan dilakukan dengan dua cara 

yaitu menggunakan handrub, waktunya 20-30 detik dengan enam 

langkah yang masing-masing gerakannya diulang empat kali, atau 

dengan air mengalir (handwash), waktunya 40-60 detik dengan enam 

langkah yang masing-masing gerakannya diulang tujuh kali. 

      Adanya aturan tentang Lima Momen Cuci Tangan, menurutnya 

tidak merepotkan. Aturan ini sangat bermanfaat mencegah penularan 

infeksi. Pelaksanaan Lima Momen Cuci Tangan di ICU sudah 

berjalan. Handrub yang tersedia di setiap tempat tidur pasien, sangat 

membantu menjaga Lima Momen Cuci Tangan terlaksana dengan 

baik, karena tidak perlu repot ke wastafel untuk cuci tangan, dan 

lebih menghemat waktu.  

      IPCLN ICU menjelaskan, cuci tangan menggunakan air mengalir 

dilakukan sebelum tindakan rawat luka. Mencuci tangan dengan 

handrub dilakukan sebelum tindakan suction. Pelaksanaan cuci 

tangan di momen pertama, yaitu sebelum menyentuh pasien kadang 

lupa karena pasien dalam kondisi darurat. 

      Faktor yang mendukung terlaksananya cuci tangan adalah  

adanya sasaran keselamatan pasien untuk mengurangi risiko infeksi, 

sehingga perawat membiasakan diri cuci tangan. Faktor yang 
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menghambat adalah dokter yang kadang lupa, harus disodori handrub 

dulu baru cuci tangan. Terlalu sering cuci tangan bagi beberapa orang 

yang kulitnya sensitif, mengakibatkan tangan menjadi kering dan 

mengelupas, dan untuk mengatasinya mereka membawa lotion 

sendiri. 

      IPCLN ICU mengakui bahwa Lima Momen Cuci Tangan sangat 

membantu menjaga keselamatan pasien untuk mendapat perawatan 

yang aman. Dengan kata lain, melindungi pasien sehingga tidak 

terkena infeksi saat dalam perawatan di rumah sakit. Di setiap tempat 

tidur pasien ada stiker yang bertuliskan “Cucilah Tangan Anda 

Sebelum Menyentuh Pasien.” 

      Tantangan sebagai IPCLN yang masih muda adalah untuk 

menegur atau mengingatkan perawat lain yang lebih senior. Seorang 

IPCLN wajib telah mengikuti pelatihan dasar PPI. Saat peneliti 

menanyakan landasan hukum pelaksanaan PPI, ia menjelaskan bahwa 

aturannya mengacu pada Permenkes No. 27 Tahun 2017. Aturan 

mencuci tangan juga terdapat dalam SPO PPI yang ada di rumah 

sakit. 

c. Hasil Wawancara dengan Infection Prevention and Control Link 

Nurse (IPCLN) Ruang Vincentius 

      Ruang Vincentius memiliki ruang berbentuk bangsal, dan tiga 

ruang isolasi, salah satunya adalah ruang isolasi tekanan negatif. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui pemahaman IPCLN 
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Ruang Vincentius tentang perlindungan hak pasien, Lima Momen 

Cuci Tangan, serta menemukan faktor pendukung dan 

penghambatnya.  

      IPCLN Vincentius adalah salah satu perawat senior di RS St. 

Elisabeth. Tugasnya menjadi IPCLN sudah berjalan selama satu 

tahun. IPCLN Vincentius berpendapat hak pasien antara lain, hak 

untuk mendapatkan informasi tentang penyakitnya, hak untuk 

mendapatkan perawatan, dan dalam perawatan itu juga harus dijaga 

keselamatannya. Perlindungan hak pasien menurutnya adalah pasien 

terjaga privasinya, baik penyakitnya maupun dalam proses 

pengobatannya.  

      IPCLN Vincentius bertugas mengisi form HAIs setiap hari, 

melakukan audit kepatuhan cuci tangan, dan mengingatkan teman-

teman untuk bekerja sesuai SPO. Ia juga berkewajiban mengingatkan 

teman-teman untuk tertib membuang sampah medis, dan mengontrol 

pemisahan alat-alat tenun. Ia mengaku tidak merasa kesulitan dengan 

tugas sebagai IPCLN.  

      Saat peneliti bertanya tentang Lima Momen Cuci Tangan, IPCLN 

Vincentius menjawab dengan ragu-ragu, ia tampak kurang yakin 

dengan jawabannya sendiri. “Sebelum melakukan tindakan, sesudah 

melakukan tindakan, sebelum menyentuh lingkungan… ya.. tiga 

sebelum dan dua sesudah, ya?” Meskipun demikian, ia menjelaskan 

tujuan Lima Momen Cuci Tangan adalah untuk melindungi perawat, 
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pasien, lingkungan pasien, dan menghindari infeksi akibat perawatan 

kesehatan. IPCLN Vincentius berpendapat, bahwa dengan 

melaksanakan Lima Momen Cuci Tangan dapat menjaga keselamatan 

pasien dari penularan infeksi. Saat peneliti bertanya tentang landasan 

hukum pelaksanaan cuci tangan, IPCLN menjawab, “pernah tahu, 

tetapi lupa.” 

      Tentang cara mencuci tangan, IPCLN menjelaskan, ada dua cara, 

yaitu dengan handrub dan handwash. Cuci tangan dengan handrub 

dilakukan ketika visit bersama dokter, atau ketika akan memberikan 

obat melalui suntikan kepada pasien. Cuci tangan dengan air 

mengalir (handwash) dilakukan setelah melakukan tindakan besar. Ia 

mengatakan, pada awalnya terasa merepotkan karena harus cuci 

tangan dengan aturan lima momen dan enam langkah, setelah sering 

mendapat informasi dan menjadi kebiasaan, tidak merepotkan lagi.  

      Pelaksanaan Lima Momen Cuci Tangan di ruang Vincentius 

menurutnya sudah berjalan, tetapi ia juga mengakui bahwa momen 

sebelum kontak dan sebelum melakukan tindakan pelaksanaannya 

masih rendah. Cuci tangan pada momen sesudah tindakan lebih rutin 

dilakukan. Faktor yang mendukung pelaksanaan cuci tangan menurut 

pendapatnya adalah kesadaran setiap orang. IPCN yang berkeliling 

untuk melakukan audit, juga mendorong pelaksanaan cuci tangan 

menjadi lebih baik. Cuci tangan bersama dilakukan saat akan 

memulai suatu pertemuan atau seminar, sehingga petugas terbantu 
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untuk melakukan enam langkah dengan benar. Sedangkan untuk 

faktor penghambat pelaksanaan cuci tangan menurutnya adalah 

kesibukan. Ketika pasien banyak, sedangkan perawat hanya sedikit, 

maka dari satu pasien ke pasien lain kadang-kadang tidak cuci 

tangan.  

d. Hasil Wawancara dengan Direktur Utama Rumah Sakit St. 

Elisabeth Semarang 

      Direktur Utama RS St. Elisabeth Semarang berprofesi sebagai 

dokter bedah. Peneliti menanyakan pendapatnya tentang hak pasien 

dan perlindungan hak pasien. Beliau menyatakan bahwa semua hak 

pasien adalah penting, dan sebagai pemberi layanan yang dipercaya 

pasien, pihak rumah sakit harus memperhatikan perlindungan hak-

hak tersebut, sejak pasien masuk, hingga selesai pengobatan dan 

kembali ke rumah. Beliau juga mengaitkan perlindungan pasien 

dengan sumpah Hippocrates, yakni sebagai dokter berjanji 

memperlakukan pasien sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan. 

      Direktur menjelaskan bahwa dengan Lima Momen Cuci Tangan, 

petugas kesehatan memastikan dirinya bukan menjadi penyebar 

infeksi. Cuci tangan dilakukan sebelum kontak dengan pasien, 

sebelum tindakan aseptik, sesudah kontak dengan cairan tubuh 

pasien, sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Cuci 

tangan dilakukan agar tangan petugas yang memegang banyak hal di 

rumah sakit tidak menjadi pembawa bakteri penyebab infeksi. Cuci 
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tangan dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan air mengalir dan 

dengan handrub. 

      Tentang landasan hukumnya, Direktur mengatakan bahwa aturan 

cuci tangan mengacu pada Permenkes RI No. 11 Tahun 2017 tentang 

Keselamatan Pasien dan pedoman dari WHO sebagai panduan 

internasional. Untuk di lingkungan RS St. Elisabeth, ada peraturan 

direktur dan pedoman Kebersihan Tangan. Pelaksanaan Lima Momen 

Cuci Tangan di RS St. Elisabeth menurutnya sudah berjalan, tetapi 

belum sesuai harapan, masih perlu perbaikan. Upaya yang dilakukan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan Lima Momen Cuci Tangan 

adalah melalui sosialisasi terus menerus saat ada pertemuan di 

masing-masing unit. Kehadiran IPCN dan IPCLN dalam audit cuci 

tangan juga membantu upaya perbaikan dan membudayakan Lima 

Momen Cuci Tangan pada tenaga medis maupun non medis. Rumah 

Sakit juga mengadakan hand hygiene award, dan mengikutsertakan 

perawat serta dokter maupun tenaga non medis dalam perlombaan 

antar rumah sakit. 

      Sebagai seorang dokter bedah, ia mengaku tidak merasa 

disulitkan dengan adanya aturan Lima Momen Cuci Tangan. Beliau 

merasa sudah kewajibannya untuk menjaga keselamatan pasien dan 

kepercayaan pasien kepada pelayanan yang diberikannya. Peneliti 

lalu menanyakan faktor apa yang mendukung dan menghambat 

pelaksanaan Lima Momen Cuci Tangan. 
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      Menurut Direktur, faktor pendukung terlaksananya Lima Momen 

Cuci Tangan dengan baik adalah kesadaran petugas kesehatan 

sendiri. Salah satu faktor penghambatnya adalah beban pekerjaan 

yang tinggi, dimana jumlah tenaga sedikit, harus menghadapi pasien 

yang banyak dengan berbagai karakternya masing-masing, membuat 

petugas, khususnya perawat, kadang-kadang tidak punya kesempatan 

untuk mencuci tangan. 

      Peneliti menanyakan pendapat Direktur tentang pemberian sanksi 

bagi tenaga kesehatan yang tidak patuh melaksanakan Lima Momen 

Cuci Tangan. Menurut beliau, sanksi yang diberikan dapat berupa 

teguran atau diingatkan. IPCN bekerja sama dengan Kepala Ruangan 

dan Kepala Instalasi adalah petugas teknis lapangan yang berhak 

memberikan teguran. 

      Direktur menyadari perkembangan teknologi saat ini membuat 

informasi tentang banyak hal menjadi transparan, termasuk informasi 

kesehatan. Rumah sakit perlu memberikan perlindungan terhadap hak 

pasien, agar tidak terjadi masalah-masalah di kemudian hari. Mencuci 

tangan dengan aturan yang benar akan bermanfaat untuk mengurangi 

bahkan mencegah infeksi di rumah sakit.  

e. Hasil Wawancara dengan Staf Biro Hukum Rumah Sakit St. 

Elisabeth Semarang 

      Staf Biro Hukum RS St. Elisabeth yang peneliti wawancarai 

adalah seorang dokter, yang juga memahami hukum kesehatan. Ia 
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dipercaya menjadi dosen Magister Hukum Kesehatan di perguruan 

tinggi negeri maupun swasta di kota Semarang. Ia sudah 

berkecimpung di dunia hukum kesehatan sejak tahun 2000.  

      Peneliti menanyai pendapatnya tentang pelaksanaan perlindungan 

hak pasien di Indonesia. Ia berpendapat bahwa pelaksanaan 

perlindungan hak pasien di Indonesia masih belum optimal. Pasien 

belum menyadari hak-haknya. Petugas kesehatan juga belum 

memahami hak-hak pasien. Petugas kesehatan maupun pasien harus 

diberi pembekalan tentang hak dan kewajibannya masing-masing 

untuk mengoptimalkan upaya perlindungan hak pasien. 

      Berkaitan dengan pelaksanaan Lima Momen Cuci Tangan, 

peneliti menanyakan apakah bila cuci tangan tidak dilaksanakan 

dapat dikatakan sebagai kelalaian medis. Beliau menyatakan bila 

petugas kesehatan tidak melaksanakan cuci tangan, berarti petugas 

tidak bekerja sesuai SPO. Tidak mudah untuk membuktikan bahwa 

infeksi yang dialami pasien adalah karena petugas tidak cuci tangan. 

Suatu kelalaian harus memenuhi syarat 4D, yaitu Duty (Kewajiban), 

Dereliction of that Duty (penyimpangan dari kewajiban), Direct 

Causation (kausa atau akibat langsung), dan Damage (Kerugian). 

      Terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan Lima Momen Cuci 

Tangan di rumah sakit, peneliti menanyakan apakah bila petugas 

didapati tidak melaksanakan Lima Momen Cuci Tangan perlu diberi 

sanksi. Menurut beliau, bisa saja diberikan sanksi berupa teguran, 
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baik lisan maupun tertulis. Teguran tertulis diberikan bila yang 

bersangkutan masih tetap tidak melaksanakan cuci tangan. Ia juga 

menyampaikan bahwa petugas perlu menyadari pelaksanaan Lima 

Momen Cuci Tangan adalah upaya perlindungan bagi pasien agar 

merasa aman selama dirawat di rumah sakit.  

 

B. Pembahasan 

1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait 

Lima Momen Cuci Tangan. 

      Hukum diciptakan dengan tujuan mengatur hubungan antara satu 

pihak dengan pihak lainnya dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Hukum menjadi perlindungan bagi masing-masing pihak agar 

tidak dirugikan oleh pihak lainnya. Pembentukan suatu aturan hukum 

harus memenuhi cita keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

      Peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh pemegang kekuasaan 

legislatif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menjadi dasar dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Peraturan 

perundang-undangan harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, 

keadilan, dan kesejahteraan, sebagaimana dikandung dalam Pancasila, 

yang menjadi ideologi negara. 

      Tingkatan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan hierarki, dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi 
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tingkatannya. Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri, memiliki kekuatan 

hukum mengikat bila dibentuk atas perintah peraturan perundang-

undangan atau berdasarkan kewenangannya.  

      Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap 

warga negara berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hidup yang 

sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kesehatan 

menjadi unsur dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi. 

Kesehatan juga menjadi salah satu unsur kesejahteraan masyarakat 

seperti yang dicita-citakan dalam ideologi bangsa, yakni Pancasila. 

      Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 

Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ditetapkan 

oleh pemerintah sebagai dukungan untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat di bidang kesehatan. Pembentukan kedua undang-undang ini 

juga dimaksudkan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum 

dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Kedua undang-undang ini 

ditetapkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. 

      Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur 

upaya peningkatan kesehatan di Indonesia. Pasal 4 dan Pasal 5 undang-

undang ini menampakkan asas keadilan dan kemanfaatan dengan 

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, efektif, dan efisien. 
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Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas dan segala 

bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.  

      Pasal 29 sampai Pasal 32 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit, mengatur tentang hak dan kewajiban rumah sakit 

terhadap pasien, maupun sebaliknya. Rumah sakit adalah subyek hukum 

pemberi layanan dan pasien sebagai subyek hukum penerima layanan. 

Obyek hukumnya berupa pelayanan kesehatan. Hubungan hukum antara 

Rumah Sakit dan pasien merupakan hubungan hukum dimana hak dan 

kewajiban masing-masing pihak diatur dalam undang-undang. 

      Rumah sakit berkewajiban melindungi dan menghormati hak-hak 

pasien. Hak pasien merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus 

dilindungi. Pasal 32 huruf d dan e Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa pasien memiliki hak untuk 

menerima layanan kesehatan yang bermutu, sesuai dengan standar 

profesi dan standar prosedur operasional, serta memperoleh layanan yang 

efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan 

materi. Pelayanan yang aman dan efektif dilaksanakan sesuai dengan 

sasaran keselamatan pasien.  

      Pasal 40 Undang-Undang RI No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

menyatakan bahwa upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan 

dilaksanakan melalui akreditasi. Keselamatan pasien adalah salah satu 

indikator yang harus dicapai dalam instrumen akreditasi. Hal ini sesuai 

dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang 
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Rumah Sakit, bahwa Rumah Sakit wajib menerapkan standar 

keselamatan pasien.  

      Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2017 tentang 

Keselamatan Pasien ditetapkan sebagai aturan pelaksana sesuai perintah 

Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang RI No 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit. Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 

tentang Keselamatan Pasien menyatakan salah satu sasaran keselamatan 

pasien adalah mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. 

Kebersihan tangan adalah salah satu cara mengurangi risiko infeksi yang 

dimaksud dalam pasal ini.
151

 Kebersihan tangan dilakukan sesuai dengan 

pedoman yang diterbitkan WHO dalam WHO Guidelines on Hand 

Hygiene in Health Care. 

      Menteri Kesehatan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 

di Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mendukung upaya perlindungan 

keselamatan pasien dengan mencegah dan mengurangi risiko terjadinya 

penularan infeksi. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi 

dilakukan dengan kewaspadaan standar.
152

 Salah satu kewaspadaan 

standar yang harus dilakukan adalah melaksanakan kebersihan tangan. 

Indikasi kebersihan tangan dalam panduan cuci tangan yang ditetapkan 

WHO yaitu :  

                                                           
151

 Hal ini dijelaskan dalam bagian Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 

tentang Keselamatan Pasien. 
152

 Sesuai Pasal 3 ayat (2) Permenkes RI No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan 

Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 
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1. sebelum kontak dengan pasien 

2. sebelum tindakan aseptik 

3. sesudah kontak darah dan cairan tubuh pasien 

4. sesudah kontak dengan pasien, dan  

5. sesudah kontak dengan lingkungan pasien. 

      Pelaksanaan Lima Momen Cuci Tangan hendaknya didukung pula 

dengan Enam Langkah Cuci Tangan yang benar, sehingga membawa 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak pemberi layanan dan penerima 

layanan. Pelayanan rumah sakit akan memberikan hasil yang maksimal 

bila tenaga kesehatan di dalamnya bekerja sesuai dengan standar profesi 

dan Standar Prosedur Operasional (SPO). Tenaga kesehatan yang 

melaksanakan SPO dengan benar, telah memberikan perlindungan bagi 

dirinya sendiri dan bagi orang yang dilayaninya sehingga aman dan 

selamat. 

 

2. Pelaksanaan Lima Momen Cuci Tangan di RS St. Elisabeth 

Semarang 

     Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 27 Tahun 2017 tentang 

Pedoman PPI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa 

Pimpinan Fasilitas Pelayanan kesehatan, antara lain bertugas: 

1) bertanggung jawab terhadap ketersediaan sarana dan prasarana 

termasuk anggaran yang dibutuhkan 

2) menentukan kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi 
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3) mengesahkan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk PPI 

       Berdasarkan hasil observasi di instalasi rawat inap, Direktur Rumah 

Sakit St. Elisabeth Semarang telah memenuhi kewajibannya untuk 

menyediakan sarana dan prasarana cuci tangan. Sarana dan prasarana 

yang disediakan berupa wastafel dengan air mengalir beserta 

kelengkapannya, yaitu: sabun cair, tissue towel, poster Enam Langkah 

Cuci Tangan dan tempat sampah. Cairan handrub dengan kandungan 

chlorhexidine dan alkohol disediakan di depan kamar pasien atau di 

tempat tidur pasien pada ruangan khusus seperti ICU/HCU/Neoristi dan 

ruang Cytostatika. IPCN merasa sangat bersyukur karena tersedianya 

sarana dan prasarana ini sangat mendukung pelaksanaan kebersihan 

tangan. 

      Direktur RS St. Elisabeth Semarang juga telah melaksanakan 

tanggung jawabnya dalam menentukan kebijakan pencegahan dan 

pengendalian infeksi dengan menetapkan Pedoman PPI dan Standar 

Prosedur Operasional (SPO) Kebersihan Tangan. Peraturan Direktur 

Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang No. 002/REV.I/PER.RSE tahun 

2017 tentang Kebijakan Mutu Pelayanan Rumah Sakit St. Elisabeth 

Semarang menyatakan bahwa pelayanan medis maupun non medis di 

lingkungan Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang harus berorientasi 

antara lain pada mutu, keselamatan pasien, serta pencegahan dan 

pengendalian infeksi. Peraturan ini mewajibkan semua petugas rumah 

sakit mencuci tangan sesuai dengan kebijakan Five Moment Hand 
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Hygiene dan Enam Langkah Cuci Tangan WHO yang berlaku di 

lingkungan Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang. 

      Peraturan Direktur Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang No. 

295/PER.RSE tentang Standar Prosedur Operasional (SPO) Pencegahan 

dan Pengendalian Infeksi menyatakan bahwa cuci tangan dilakukan 

setiap sebelum dan sesudah tindakan, bahkan cuci tangan harus 

diedukasikan kepada pasien dan keluarganya. Mencuci tangan dapat 

dilakukan dengan dua cara dengan gerakan Enam Langkah Cuci Tangan. 

Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair, waktunya 40-60 detik, 

setiap gerakan diulang tujuh kali. Cuci tangan dengan handrub, waktunya 

20-30 detik, setiap gerakan diulang empat kali. 

      Lima Momen Cuci Tangan termasuk dalam SPO Pencegahan dan 

Pengendalian Infeksi di rumah sakit. Cuci tangan dilakukan pada saat 

sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan atau 

prosedur terhadap pasien, setelah tindakan/prosedur atau beresiko 

terpapar cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien, dan setelah 

menyentuh lingkungan pasien. Cuci tangan dilakukan setelah melepaskan 

sarung tangan. 

      Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kebersihan 

tangan sesuai SPO Kebersihan Tangan yang ditetapkan oleh Direktur 

Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang, adalah: jari tangan, kuku, dan 

perhiasan. Peneliti melihat bahwa perawat telah melaksanakan SPO 

Kebersihan Tangan dengan tidak memakai cat kuku atau kuku palsu. 
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Perawat tidak memiliki kuku yang panjangnya 3 mm melebihi ujung jari. 

Perawat juga tidak mengenakan perhiasan saat bekerja, tetapi diizinkan 

menggunakan jam tangan. 

      Direktur RS, IPCN dan IPCLN memiliki pendapat yang sama tentang 

pelaksanaan Lima Momen Cuci Tangan di RS St. Elisabeth. Lima 

Momen Cuci Tangan sudah berjalan, tetapi belum maksimal. 

Kekurangannya terletak pada momen pertama, yaitu sebelum kontak 

dengan pasien. Hal ini tampak juga dalam grafik kepatuhan Lima Momen 

Cuci Tangan Perawat. Angka kepatuhan cuci tangan pada momen 

sebelum kontak dengan pasien menurun pada tahun 2017.  

      Peneliti berpendapat bahwa kepatuhan cuci tangan harus dilakukan 

dalam pengawasan terus menerus karena belum menjadi budaya. Angka 

kepatuhan cuci tangan pada momen sebelum kontak sangat tinggi pada 

tahun 2016, karena pada saat itu rumah sakit sedang mengadakan 

persiapan akreditasi. Angka kepatuhan momen pertama menurun lagi 

setelah proses akreditasi selesai. Hal ini menandakan, masih ada perawat 

yang melaksanakan cuci tangan karena diawasi.  

      Menurut IPCN, menurunnya kepatuhan pada momen pertama karena 

perawat masih egois. Perawat hanya memikirkan keselamatannya sendiri 

karena setelah kontak dengan pasien pasti mencuci tangan. Direktur RS 

menyatakan bahwa dengan mencuci tangan berarti tenaga kesehatan 

memastikan dirinya bukan penyebar infeksi. Menurut pendapat peneliti, 

perawat atau tenaga kesehatan lain yang tidak disiplin menjadikan 
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dirinya penyebar infeksi karena tidak melaksanakan kebersihan tangan 

sesuai SPO.  

      Staf biro hukum RS St. Elisabeth Semarang menyatakan bahwa 

petugas yang tidak melaksanakan Lima Momen Cuci Tangan dan Enam 

Langkah Cuci Tangan dengan benar, bekerja tidak sesuai dengan SPO. 

Tenaga kesehatan yang tidak bekerja sesuai dengan SPO berarti tidak 

melaksanakan kewajibannya yang termuat dalam Pasal 58 ayat (1) butir a 

Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 

Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi administratif, 

sesuai Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 

2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sanksi yang diberikan kepada tenaga 

kesehatan yang bekerja tidak sesuai SPO dapat berupa teguran lisan, 

peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pencabutan izin. 

      Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

adalah aturan pelaksana dari peraturan di atasnya, yaitu Undang-Undang 

RI No. 44 tentang Rumah Sakit. Peraturan ini bersifat mengikat bila 

dibentuk berdasarkan perintah peraturan diatasnya atau berdasarkan 

kewenangan. Sanksi yang diberikan bila terjadi pelanggaran terhadap 

hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, tidak boleh 

berupa sanksi pidana atau perdata. Sanksi yang diberikan hanya dapat 

berbentuk sanksi administratif. 
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      Menurut pengamatan peneliti, upaya penegakan SPO di RS St. 

Elisabeth dalam hal kebersihan tangan sudah mulai terlaksana, tetapi 

belum maksimal. Peneliti mengamati bahwa cuci tangan masih dianggap 

hal sepele yang tidak membahayakan. Seorang dokter mengatakan 

pendapatnya, “Masa kalau tidak cuci tangan bisa dikeluarkan? 

Memangnya punya berapa spesialis di rumah sakit?” Dari pendapat 

tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa masih ada tenaga kesehatan 

yang belum memahami pentingnya kebersihan tangan sebagai upaya 

mencegah infeksi. 

      Kepala Ruangan dan Kepala Instalasi berhak menegur petugas di 

ruangan bila tidak melaksanakan lima momen cuci tangan dengan benar. 

Direktur menegaskan bahwa fungsi Kepala Ruangan dan Kepala Instalasi 

adalah untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 

ruangan. Namun, dari pengakuan IPCN, terkadang kepala ruangan atau 

kepala instalasi sulit diajak bekerja sama untuk mengingatkan atau 

memberikan teguran. Tampak ada kecenderungan Kepala Ruangan atau 

Kepala Instalasi melindungi bawahannya yang tidak disiplin. 

      Dari hasil observasi, peneliti membagi perilaku cuci tangan perawat 

sebagai berikut. (lihat Gambar 5). 
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saat menggunakan handrub, atau pengulangan tujuh kali saat 

menggunakan air mengalir. Cuci tangan pada momen pertama 

dilakukan di hadapan pasien sebelum melakukan kontak. 

2) Melaksanakan Lima Momen Cuci Tangan Dengan Benar dan Enam 

Langkah Cuci Tangan Dengan Kurang Benar 

      Perawat A di Ruang Lukas, perawat IJ di Ruang Maria 4 

(Cytostatika), dan perawat S di Ruang Angela melaksanakan Lima 

Momen Cuci Tangan dengan benar, tetapi tidak melaksanakan enam 

langkah cuci tangan dengan benar. Peneliti mengamati, ketika 

mencuci tangan, perawat A melakukan gerakan cuci tangan hanya 

sampai gerakan ketiga, lalu berhenti. Perawat A nampak tidak 

sedang dalam kondisi terburu-buru. Perawat IJ dan perawat S 

melaksanakan Lima Momen Cuci Tangan, tetapi gerakan enam 

langkah cuci tangan tidak benar, karena pengulangannya tidak sesuai 

SPO yang ditetapkan Direktur Rumah Sakit. 

3) Melaksanakan Lima Momen Cuci Tangan dan Enam Langkah Cuci 

Tangan dengan Kurang Benar 

      Perawat H di Ruang Neoristi, perawat L di Ruang Vincentius, 

perawat N di Ruang Magdalena Daemen, perawat OP dan Q di 

Ruang Anna IV, melaksanakan Lima Momen Cuci Tangan dengan 

kurang benar. Perawat H dan L tidak mencuci tangan sebelum 

kontak dengan pasien, tetapi mencuci tangan setelah kontak dengan 

pasien. Cuci tangan dilakukan dengan cairan handrub atau air 
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mengalir tetapi gerakan cuci tangan tidak sesuai enam langkah cuci 

tangan dalam SPO.  

      Perawat N mencuci tangan di Ruang obat dengan air mengalir, 

tetapi kemudian memegang troli sebelum kontak dengan pasien. 

Perawat N mencuci tangan setelah kontak dengan pasien tetapi tidak 

melakukan gerakan enam langkah dengan benar. 

      Perawat OP dan perawat Q di Ruang Anna IV, mencuci 

tangannya dengan air mengalir di kantor perawat, lalu menggunakan 

sarung tangan. Dengan tangan yang mengenakan sarung tangan, 

perawat OP dan perawat Q menuju kamar pasien sambil mendorong 

troli dan membuka pintu kamar pasien dengan memegang handel 

pintunya. Perawar OP dan perawat Q merasa sudah mencuci tangan 

sebelum kontak dengan pasien, tetapi kurang menyadari bahwa 

kemungkinan bakteri menempel di sarung tangan yang dikenakan 

setelah memegang troli dan handel pintu. 

4) Tidak Melaksanakan Lima Momen Cuci Tangan 

      Perawat D di Ruang Anna II, perawat K di Ruang Vincentius, 

dan perawat M di Ruang Magdalena Daemen sama sekali tidak 

melakukan cuci tangan saat melakukan kontak dengan pasien 

maupun sesudahnya.  
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      Perlindungan, secara harafiah berarti perbuatan melindungi, yaitu 

menjaga, merawat, supaya selamat, terhindar dari mara bahaya.
153

 

Perlindungan dapat juga diartikan memberikan jaminan, atau keamanan 

dari pelindung kepada yang dilindungi dari segala bahaya atau resiko 

yang mengancamnya.
154

 Dalam hubungan rumah sakit dan pasien, posisi 

rumah sakit adalah seharusnya sebagai pemberi perlindungan bagi pasien 

yang posisinya lebih rapuh. 

      Lima momen cuci tangan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. 

Peraturan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi 

keselamatan pasien dalam menerima layanan kesehatan. Pemerintah 

mendorong tenaga kesehatan agar bersikap adil kepada pasien dengan 

memberikan pelayanan yang aman dan bermutu. Perlindungan akan bisa 

diberikan apabila peraturan dipatuhi dan dilaksanakan. 

      Menurut pendapat peneliti, perawat yang melaksanakan prosedur 

kebersihan tangan dengan benar telah memahami tujuan pelaksanaan 

cuci tangan. Perawat menyadari kewajibannya melaksanakan cuci tangan 

sebagai upaya melindungi keselamatan pasien. Perawat memahami 

bahwa kebersihan tangan menjadi bagian dari standar profesinya dan 

SPO yang ditetapkan Direktur Rumah Sakit.  

                                                           
153

 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari https://www.kbbi.web.id/lindung tanggal 17 

Februari 2018. 
154

 Achmad Muchsin. “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan 

Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik.” diakses dari 

https://media.neliti.com/media/publications/37042-ID-perlindungan-hukum-terhadap-pasien-

sebagai-konsumen-jasa-pelayanan-kesehatan-dal.pdf tanggal 17 Februari 2018. 

https://www.kbbi.web.id/lindung
https://media.neliti.com/media/publications/37042-ID-perlindungan-hukum-terhadap-pasien-sebagai-konsumen-jasa-pelayanan-kesehatan-dal.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/37042-ID-perlindungan-hukum-terhadap-pasien-sebagai-konsumen-jasa-pelayanan-kesehatan-dal.pdf
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      Perawat yang melaksanakan cuci tangan dengan kurang benar dapat 

dikatakan kurang memiliki kepedulian terhadap keselamatan pasien, 

maupun dirinya sendiri. Perawat yang tidak melakukan cuci tangan 

dengan benar dan tidak dalam kondisi terburu-buru, merasa sudah cukup 

mencuci tangan dengan terkena sabun dan air mengalir atau dengan 

cairan handrub. Menurut pendapat peneliti, perawat tersebut kurang 

menyadari pentingnya cuci tangan sebagai upaya melindungi 

keselamatan pasien dan melindungi dirinya sendiri.  

      Dari hasil pengamatan, peneliti juga melihat bahwa ada perawat yang 

tidak mencuci tangan karena kondisi. Perawat tidak sempat cuci tangan 

karena harus segera melakukan sesuatu untuk menolong pasien. 

Banyaknya jumlah pasien dan keterbatasan jumlah perawat di ruangan, 

kadang menyebabkan perawat tidak sempat mencuci tangan.  

      Menurut pendapat peneliti dan pengalaman peneliti saat di ruangan, 

perawat kurang punya waktu untuk membaca SPO Kebersihan Tangan 

maupun Peraturan Direktur, sehingga tidak menyadari bahwa aturan 

mencuci tangan sudah diatur dalam aturan internal rumah sakit. Saat 

peneliti menanyakan SPO Kebersihan Tangan di ruangan, perawat 

mengatakan “tidak tahu,” atau “sepertinya ada.” 

      Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan harus memenuhi, 

antara lain asas kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, 

keadilan, serta perlindungan dan keselamatan pasien, menurut pendapat 

peneliti, RS St. Elisabeth Semarang telah melakukan berbagai upaya 
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untuk memenuhi asas-asas tersebut. Asas kemanusiaan diwujudkan 

dengan memberikan pelayanan yang tidak membeda-bedakan bagi 

pasien. Hal ini termuat dalam misi rumah sakit, untuk membangun 

persaudaraan sejati diantara tenaga kesehatan, pasien, dan masyarakat 

tanpa membedakan status sosial, golongan dan agama. Dalam observasi, 

peneliti menemukan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan perawat dan 

dokter terhadap pasien di kelas III maupun di kelas Suites. 

      Asas etika dan profesionalitas juga telah dipenuhi, karena tenaga 

kesehatan bekerja sesuai dengan etika profesinya masing-masing. Bila 

tenaga kesehatan tidak melaksanakan etika profesinya dengan sungguh-

sungguh, pihak manajemen rumah sakit tidak segan untuk menegur. 

Apabila tidak ada perubahan setelah diberi surat teguran dan peringatan, 

pihak manajeman berhak memberhentikannya dari pekerjaan. 

      RS St. Elisabeth juga sudah berupaya memenuhi asas manfaat dan 

keadilan dengan memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan 

terjangkau oleh masyarakat. Agar tenaga kesehatan memberikan 

pelayanan semaksimal mungkin, ditanamkan nilai bahwa pasien adalah 

tamu Ilahi. Pelayanan yang diberikan secara maksimal, sebaiknya 

memperhatikan juga hak-hak pasien yang termuat dalam undang-undang, 

dengan demikian memenuhi juga asas perlindungan dan keselamatan 

pasien. 

      Dari hasil penelitian dan analisa, peneliti menarik kesimpulan bahwa 

Rumah Sakit St. Elisabeth telah berupaya melindungi hak pasien dengan 
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menjaga keselamatannya dengan melaksanakan Lima Momen Cuci 

Tangan sesuai aturan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 

2017 tentang Keselamatan Pasien dan Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian 

Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Rumah Sakit St. Elisabeth 

Semarang juga telah melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar RI 

1945, Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan 

Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit untuk 

memberikan pelayanan yang aman dan bermutu dalam upaya 

memperoleh keselamatan dan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

 

3. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pelaksanaan 

Lima Momen Cuci Tangan Di RS St. Elisabeth Semarang. 

      Dari hasil observasi di lapangan dan wawancara yang dilakukan 

peneliti terhadap informan, peneliti menemukan faktor-faktor yang 

mendukung dan menghambat pelaksanaan cuci tangan sebagai berikut. 

a. Faktor Pendukung 

1) Ketersediaan Fasilitas 

      Rumah Sakit St. Elisabeth.menyediakan wastafel dengan air 

mengalir serta fasilitas pelengkapnya berupa sabun cair, tisu 

atau lap handuk, tempat sampah, dan poster kebersihan tangan 

sebagai edukasi untuk mencuci tangan dengan benar. Dispenser 

handrub disediakan di tempat yang mudah dijangkau oleh 
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pengunjung. Cairan handrub disediakan dalam botol kecil untuk 

memudahkan petugas melaksanakan cuci tangan. 

      Meskipun dalam penelitian terdahulu dinyatakan 

ketersediaan fasilitas tidak berpengaruh pada kepatuhan cuci 

tangan, peneliti berpendapat bahwa ketersediaan fasilitas tetap 

berpengaruh terhadap pelaksanaan cuci tangan. Tanpa adanya 

fasilitas yang mendukung, cuci tangan tidak dapat dilaksanakan 

dengan baik. 

2) Dukungan Manajemen 

      Pihak manajemen rumah sakit juga memberikan dukungan 

dalam bentuk fasilitas, kegiatan sosialisasi kepada tenaga 

kesehatan, mengadakan lomba cuci tangan antar ruangan, 

bahkan juga memberi kesempatan kepada dokter dan perawat 

untuk mengikuti lomba antar rumah sakit. Memberikan motivasi 

dengan kesempatan mengikuti kursus atau seminar-seminar 

terkait PPI.  

b. Faktor Penghambat 

1) Beban Kerja Perawat 

      IPCLN dan Direktur Rumah Sakit berpendapat banyaknya 

jumlah pasien dengan keterbatasan jumlah perawat di ruangan 

seringkali menyebabkan perawat tidak mencuci tangan saat akan 

melakukan kontak dengan pasien. Perawat lupa mencuci tangan 

ketika menghampiri pasien yang membutuhkan bantuannya 
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dengan segera. Pasien dengan kondisi darurat medis 

memerlukan pertolongan tanpa menunda waktu, sehingga 

perawat tidak sempat mencuci tangan untuk menolong pasien.  

2) Sikap kurang peduli 

      Perawat yang tidak melaksanakan cuci tangan dengan aturan 

yang benar, meskipun telah dilakukan sosialisasi berkali-kali, 

dapat dikatakan memiliki sikap kurang peduli pada keselamatan 

dirinya sendiri. Bila tidak memikirkan keselamatannya sendiri, 

bagaimana ia dapat lebih memikirkan keselamatan orang lain. 

Perawat dengan karakter seperti ini perlu pendekatan khusus 

untuk bisa menyadarkan dan membangkitkan kepeduliannya 

terhadap pasien yang dilayaninya. 

3) Pemahaman yang kurang tepat 

      Beberapa perawat kurang memahami maksud dan tujuan 

Lima Momen Cuci Tangan. Menurut pendapat peneliti, perawat 

maupun tenaga kesehatan lainnya menganggap cuci tangan 

masih sebagai SPO, belum menjadi budaya. Ada kecenderungan 

petugas merasa tangannya bersih dan bebas dari bakteri, 

sehingga tidak perlu mencuci tangan sebelum melakukan kontak 

dengan pasien. 

      Peneliti juga menemukan bahwa perawat merasa cuci tangan 

hanya dilakukan untuk tindakan-tindakan besar. Ia merasa tidak 

perlu cuci tangan saat melakukan tindakan yang paling 
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sederhana, misalnya saat mengukur tekanan darah pasien, atau 

ketika akan memberikan suntikan obat melalui selang infus. 

Perawat sudah merasa cukup dengan memberikan antiseptik 

sebelum menyuntik atau sebelum memasang infus. 

4) Keharusan Efisiensi 

      Sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan memerlukan 

biaya yang cukup tinggi, termasuk upaya pencegahan dan 

pengendalian infeksi. Hal ini menyebabkan, terkadang 

ketersediaan cairan handrub terbatas atau ketersediaan tisu 

berkurang. Penggunaan tisu diwajibkan hanya satu lembar, 

tetapi dalam kenyataan, penggunaan satu lembar tisu tidak 

cukup untuk mengeringkan tangan sesudah mencuci tangan 

dengan air mengalir. 

 


