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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

      Alat Pelindung Diri (APD) sangat penting bagi perawat. Setiap hari 

perawat selalu berinteraksi dengan pasien dan bahaya-bahaya di rumah sakit, 

hal tersebut membuat perawat beresiko terkena Healthcare-associated 

Infection (HAIs). HAIs merupakan infeksi yang terjadi selama dalam proses 

asuhan keperawatan ataupun selama bekerja di rumah sakit atau di fasilitas 

pelayanan kesehatan lainnya (WHO, 2009).  

      Pekerjaan yang dilakukan perawat mempunyai potensi yang tinggi dalam 

penyebaran infeksi, seperti pembersihan cairan tubuh, injeksi/pengambilan 

darah, pemasangan kateter, perawatan luka dan lain-lain. Apabila tindakan 

tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan akan 

berpotensi menularkan penyakit infeksi, baik bagi pasien (yang lain) atau 

bahkan pada petugas kesehatan (Nursalam, 2011; Akib et al, 2008). 

      Prevalensi HAIs di negara-negara  berkembang berkisar antara 5,7-19,1%, 

sementara di negara-negara berkembang berkisar antara 3,5-12% (WHO, 

2014). Sedangkan prevalensi kejadian HAIs di Indonesia sebesar 7,1% 

(Wikansari, Hestiningsih & Raharjo, 2012). Data International Labour 

Organization (ILO) tahun 2012 mencatat angka Penyakit Akibat Kerja (PAK) 

secara global menurut data WHO dari 35 juta pekerja kesehatan, 3 juta 

terpajan patogen darah (2 juta terpajan virus HBV; 0,9 juta terpajan virus 

HBC; dan 170,000 terpajan virus HIV/AIDS. Data di USA per tahun 5000 
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petugas kesehatan terinfeksi Hepatitis B, 47 positif HIV (KEMENKES, 2010). 

Selain itu, berdasarkan data yang dilaporkan  WHO (2002), setiap tahunnya  

diperkirakan sekitar  3 juta kasus tertusuk jarum atau perlukaan lain oleh 

benda tajam yang terkontaminasi pada tenaga kesehatan diseluruh dunia.  

      Penggunaan APD merupakan bagian dari usaha perawat dalam 

menciptakan lingkungan yang terhindar dari infeksi dan sebagai upaya 

perlindungan diri serta pasien terhadap penularan penyakit (Potter & Perry, 

2005). Penggunaan APD salah satu program Pengendalian dan Pencegahan 

Infeksi (PPI) yang termasuk dalam kewaspadaan isolasi yang disusun oleh 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Kewaspadaan isolasi 

dibagi menjadi 2 pilar yaitu Kewaspadaan Standar (Standard/Universal 

Precautions) dan kewaspadaan berdasarkan cara transmisi (Transmission 

based Precautions. Kewaspadaan standar yaitu pencegahan dan pengendalian 

infeksi diterapkan kepada semua pasien yang berprinsip bahwa darah dan 

cairan tubuh pasien berpotensi menularkan penyakit. Sedangkan, kewaspadaan 

berdasarkan transmisi merupakan tambahan untuk kewaspadaan standar yaitu 

tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang dilakukan setelah jenis 

infeksi sudah diketahui (Akib et al, 2008; Nursalam, 2007). 

      Kewaspadaan berdasarkan transmisi ini diterapkan kepada pasien yang 

memang sudah terinfeksi kuman tertentu yang bisa ditransmisikan melalui 

kontak, udara, dan droplet. Penggunaan APD akan disesuaikan dengan 

transmisi yang mungkin terjadi, penggunaan APD yang tidak sesuai dengan 

transmisi, kemungkinan dapat akan menyebabkan penyebaran infeksi tersebut. 
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Misalnya saat pemeriksaan fisik yang tidak ada kontak dengan darah atau 

cairan pasien menggunakan sarung tangan lalu perawat akan melakukan 

tindakan kepada pasien lain, apabila perawat tidak mengganti sarung tangan 

akan menyebakan perpindahan mikroorganisme dari pasien ke pasien lain dan 

apabila perawat selalu mengganti sarung tangan setiap tindakan yang tidak ada 

kemungkinan kontak dengan darah atau cairan pasien akan terjadi pemborosan 

sarung tangan sedangkan kontaminasi yang mungkin terjadi dapat dicegah 

dengan melakukan cuci tangan dengan benar (WHO, 2009). 

      Penggunaan alat pelindung diri pada perawat masih dikategorikan kurang 

dalam pelaksanaan atau penerapannya. Hal ini dapat dilihat dari penelitian 

yang dilakukakan Siburian (2012) menunjukkan bahwa sikap perawat dalam 

penggunaan APD masih kurang, ditujukkan dengan sikap positif sebanyak 

46.70% dan sikap negatif sebanyak 53.30%. Penelitian yang dilakukan oleh 

Ningsih (2014) menunjukkan perilaku penggunaan APD perawat tidak 

signifikan antara perilaku yang baik dan kurang baik dalam menggunakan 

APD. Hasilnya responden yang memiliki perilaku penggunaan APD yang baik 

berjumlah 40 (47,6%), sedangkan responden yang memiliki perilaku 

penggunaan APD yang kurang baik berjumlah 44 (52,4%).  

      Studi pendahuluan yang dilakukan di Bangsal Ar-Royan RS PKU 

Muhammadiyah Gamping pada tanggal 16 Desember 2015, dari 29 tindakan 

yang dilakukan terdapat 19 tindakan yang tidak tepat dalam penggunaan APD. 

Tindakan yang tidak tepat yaitu perawat menggunakan sarung tangan saat 

mengangkat telepon, menggunakan masker saat memberikan injeksi dan 
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masker tidak dilepas saat di ruang perawat, serta terdapat perawat yang tidak 

mencuci tangan sebelum atau sesudah menggunakan sarung tangan. Serta dari 

hasil wawancara dengan Kepala Bangsal Ar-Royan meskipun perawat sudah 

mengetahui peraturan penggunaan APD dengan tepat, masih terdapat perawat 

yang tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan. Maka dari itu peneliti 

bermaksud melakukan melihat tentang ketepatan dan kepatuhan penggunaan 

APD perawat pada bangsal tersebut. 

      Ketepatan penggunaan APD perawat yang dimaksud adalah tepat dan 

sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan, 

karena terdapat tindakan yang tidak perlu menggunakan APD misalnya sarung 

tangan, cukup dengan melakukan hand hygiene dapat mencegah dan 

melindungi perawat dari perpindahan mikroorganisme berbahaya dari pasien 

dan potensi penyebaran berikutnya kepada pasien dan petugas kesehatan lain 

(Rohani & Setio, 2010).  

      Sedangkan Kepatuhan penggunaan APD perawat berkaitan dengan sikap 

perawat dalam penggunaan APD, dari data diatas menunjukkan bahwa sikap 

perawat masih negatif atau kurang baik dalam penggunaan APD. Karena 

kepatuhan adalah suatu perilaku manusia yang taat terhadap aturan, perintah, 

prosedur, dan disiplin (Pranoto, 2007). 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

rumusan masalah yang diambil adalah apakah penggunaan APD perawat 
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sudah tepat dan patuh pada setiap tindakan keperawatan yang dilakukan di 

Bangsal Ar-Royan RS PKU Muhammadiyah Gamping? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketepatan dan kepatuhan 

penggunaan alat pelindung diri perawat di Bangsal Ar-Royan RS PKU 

Muhammadiyah Gamping. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui ketepatan penggunaan APD perawat (sarung tangan, 

masker, gaun, dan kacamata) berdasarkan kemungkinan transmisi. 

b. Mengetahui kepatuhan perawat dalam penggunaan APD, meliputi: 

1) Mencuci tangan sebelum memberikan perawatan pada pasien 

2) Menggunakan sarung tangan jika kontak dengan darah/cairan 

tubuh, membrane mukosa atau kulit yang tidak utuh pada semua 

pasien. 

3) Lepas sarung tangan sebelum meninggalkan area perawatan pasien. 

4) Mencuci tangan setelah melepas sarung tangan. 

5) Membuang jarum ke dalam wadah benda tajam tanpa recapping. 

6) Menggunakan gaun, kacamata dan/atau pelindung wajah ketika 

adanya kemungkinan percikan atau semprotan cairan tubuh. 

7) Sarung tangan yang kotor jangan sampai menyentuh area bersih 

dari ruangan atau pasien. 

8) Needleboxes tidak diisi berlebihan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pengembangan Ilmu 

      Diharapkan penelitian ini dapat menjadi konstribusi dalam kemajuan 

ilmu keperawatan. 

2. Bagi Instansi Rumah Sakit 

      Diharapkan dapat memberikan gambaran perilaku perawat dalam 

upaya meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit pada 

petugas rumah sakit lebih spesifiknya pada perawat. 

3. Bagi Perawat 

      Diharapkan dapat meningkatkan perilaku perawat dalam penggunaan 

APD dengan tepat dan benar pada setiap bentuk tindakan keperawatan. 

Dan diharapkan perawat dapat menerapkan penggunaan APD dengan tepat 

dan benar. 

E. Penelitian Terkait 

1. Penelitian yang dilakukan Siburian (2012) dengan judul Gambaran 

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Terhadap Keselamatan Kerja 

Perawat IGD RSUD Pasar Rebo Tahun 2012. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengidentifikasi gambaran penggunaan APD terhadap 

keselamatan kerja oleh perawat di ruang IGD RSUD Pasar Rebo Jakarta 

Timur, secara khusus penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 

kebiasaan dari perawat dalam penggunaan APD sebelum memberikan 

asuhan keperawatan dengan beberapa distribusi yaitu pengetahuan, sikap 

serta alasan perawat menggunakan APD dan alasan perawat tidak 
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menggunakan APD. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, 

pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa perawat IGD mempunyai pengetahuan yang tinggi 

terhadap penggunaan APD, tetapi perawat memiliki sikap negatif dalam 

menggunakan APD. Dan alasan terbanyak perawat menggunakan APD 

karena ingin menjaga keselamatan diri dan alasan terbanyak tidak 

menggunakan APD adalah karena sudah terbiasa tidak menggunakan 

APD. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah pada desain penelitian, populasi dan sampel, tempat dan waktu, 

instrument penelitian serta pengambilan data. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Setianingsih (2014) yang berjudul Adakah 

Perbedaan Tingkat Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) 

Pada Perawat Bangsal Kelas Non Utama dan Utama di Rumah Sakit 

Wijayakusuma Purwokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan tingkat kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri 

(APD) pada perawat bangsal kelas non utama dan utama di Rumah Sakit 

Wijayakusuma Purwokerto. Metode yang digunakan adalah deskriptif 

analitik dengan rancangan cross sectional. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa sebagian besar perawat bangsal kelas non utama tidak patuh 

menggunakan APD pada saat melakukan perawatan pada pasien dan 

sebagian besar perawat bangsal kelas utama patuh menggunakan APD 

pada saat melakukan perawatan kepada pasien, yang berarti terdapat 

perbedaan tingkat kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) pada 
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perawat bangsal kelas non utama dan utama di Rumah Sakit 

Wijayakusuma Purwokerto. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah populasi dan sampel, teknik sampling, 

variable penelitian, waktu dan tempat penelitian. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siagian (2012) dengan judul Pengaruh 

Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri 

pada Perawat dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kisaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

pengawasan dan kepatuhan terhadap penggunaan APD pada perawat 

dalam pencegahan infeksi nosokomial. Penelitian ini merupakan penelitian 

survey deskriptif analitik dengan teknik cross sectional. Hasil penelitian 

dinyatakan bahwa tingkat pengawasan dari rumah sakit kurang dan 

kepatuhan perawat dalam menggunakan APD dikategorikan patuh serta 

perawat di rumah sakit tersebut banyak yang menggunakan APD. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

desain penelitian, jumlah variabel, tempat dan waktu penelitian serta 

pengambilan sampel. 

 

 

 


