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ABSTRACT
Background: Low hand hygiene behavior is a very detrimental and
a cause of health care associated infection and is a problem faced
by patients and the medical profession at this time. The purpose of
this study was to find out the distribution of hand hygiene behavior
among healthcare professionals in Sanglah General Hospital
Denpasar.
Method: This study was conducted using a descriptive method
with a cross-sectional study design carried out in the polyclinic
and inpatients ward at Sanglah General Hospital in September to
November 2018.

Results: From the 96 study samples, 82.3% had good compliance
with hand hygiene standards and 68.7% had a positive perception
of hand hygiene. Women are more obedient than men towards the
implementation of hand hygiene and doctors is the lowest profession
to have a level of adherence to hand hygiene.
Conclusion: Perception and compliance with hand hygiene in medical
personnel at Sanglah General Hospital Denpasar has been very good,
but it still needs to be improved so that all medical personnel perform
hand hygiene procedures as a routine practice for the sake of infection
prevention and control.
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ABSTRACT
Latar Belakang: Prilaku hand hygiene yang rendah merupakan
suatu hal yang amat merugikan dan menjadi penyebab dari health
care associated infection dan menjadi masalah yang dihadapi untuk
pasien dan juga profesi medis saat ini. Tujuan dari penelitian
ini yaitu untuk mengetahui distribusi perilaku hand hygiene di
kalangan profesi-profesi tenaga kesehatan di RSUP Sanglah
Denpasar.
Metode: Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
deskriptif dengan desain penelitian potong lintang (cross sectional)
yang dilaksanakan di poliklinik dan ruang rawat RSUP Sanglah pada
bulan September sampai November 2018.
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Hasil: Dari keseluruhan 96 sampel penelitian, 82,3% memiliki
kepatuhan terhadap standar hand hygiene dan 68,7% memiliki
persepsi yang positif terhadap hand hygiene. Perempuan cenerung
lebih patuh dibandingkan dengan laki-laki terhadap pelaksanaan
hand hygiene dan dokter mudah merupakan profesi yang paling
rendah memiliki tingkat kepatuhan terhadap hand hygiene.
Simpulan: Persepsi dan kepatuhan akan hand hygiene pada tenaga medis
di RSUP Sanglah Denpasar sudah sangat baik, akan tetapi hal tersebut
masih perlu ditingkatkan sehingga seluruh kalangan tenaga medis
melakukan prosedur hand hygiene sebagai suatu kebiasaan rutin untuk
untuk kepentingan melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi.
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PENDAHULUAN
Health Care-Associated Infection (HCAI) masih
menjadi permasalahan bagi pelayanan medis
dunia. Data dari Center for Disease Control and
Prevention (CDC) menyatakan bahwa sebanyak
722.000 kasus HCAI dilaporkan di Amerika Serikat,
75.000 pasien diantaranya meninggal. HCAI juga
mengancam 5-15% pasien rawat inap dan 9-37%
pasien Intensive Care Unit di Amerika Serikat.1
Laporan Tahunan RSUP Sanglah menyatakan

Open access: http://isainsmedis.id/

angka kejadian Hospital-acquired Infection (HAI)
0-9% dengan angka kejadian infeksi pasca operasi
dibawah 1,5% pada tahun 2015.
Kementerian Kesehatan menekankan perilaku
hand hygiene sebagai salah satu pengendali
HCAI. Tenaga kesehatan memiliki kemungkinan
kontak dengan pasien dan lingkungan pasien
yang membawa mikroorganisme dominan di
instansi rumah sakit seperti Methicillin-Resistant
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Staphylococcus
aureus,
Vancomycin-Resistant
Enterococci, Escherichia coli, Morganella sp., dan
sebagainya.2,3 Hal ini menandakan pentingnya
upaya preventif seperti hand hygiene sebagai
pencegah dan pengendali infeksi sangat diperlukan
dengan menghambat pertumbuhan patogen yang
bersumber dari tenaga kesehatan dengan standar
yang mampu melindungi pasien dan tenaga kesehatan itu sendiri dari infeksi.4
Sebuah penelitian di sebuah rumah sakit di
Malang menemukan bahwa perilaku hand hygiene
pada tenaga kesehatan di instalasi rawat inap
masih sangat rendah, yaitu 35% dimana angka
pelaksanaan tertinggi ditemukan pada saat sesudah kontak atau melakukan tindakan pada pasien,
sedangkan perilaku hand hygiene sebelum kontak
sangat rendah bahkan nol pada saat sebelum kontak
dengan pasien.5 Tren serupa juga didapat di studi
yang dilakukan di RSUP Sanglah dimana perilaku
hand hygiene dokter paling rendah terjadi sebelum melakukan tindakan aseptik sebesar 45,1%
pada kasus kejadian VAP.6 Pada studi lain dikemukakan bahwa tenaga kesehatan dengan tingkat
kontak dengan pasien yang lebih tinggi seperti
perawat cenderung melakukan hand hygiene lebih
sering. Scheithauer dalam studinya mendapatkan
perawat memiliki angka hand hygiene yang lebih
tinggi dibandingkan dengan dokter baik di ruang
perawatan pediatri maupun neonatal.7 Selain itu,
motivasi dalam melakukan hand hygiene juga
mengambil andil. Tenaga kesehatan muda di instansi
kesehatan cenderung menjadikan atasannya sebagai
role model dalam perilaku hand hygiene.8
Untuk RSUP Sanglah sendiri, belum ada data
mengenai perilaku hand hygiene lintas profesi.
Oleh karena itu, tujuan dilakukannya studi dalam
distribusi perilaku hand hygiene di kalangan profesi-profesi tenaga kesehatan dan interpretasinya
sehingga dapat dijadikan evaluasi dan acuan dalam
menargetkan program peningkatan perilaku hand
hygiene dan mengurangi angka kejadian HCAI.

METODE
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
metode deskriptif dengan desain penelitian potong
lintang (cross sectional) yang dimaksudkan untuk
mendeskripsikan data yang diambil hanya satu kali
dan hasil yang diperoleh selanjutnya digambarkan
berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai.
Penelitian dilaksanakan di poliklinik dan ruang
rawat RSUP Sanglah pada bulan September sampai
November 2018. Populasi target dalam penelitian
ini adalah seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di
lingkungan RSUP Sanglah (dokter spesialis, dokter
residen, dokter muda, perawat, dan paramedic).
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Kriteria inklusi dari penelitian ini adalah bersedia menjadi sampel dan mengisi lembar inform
consent. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random
sampling. Dilakukan penelusuran pada karakteristik subyek seperti usia, profesi tenaga kesehatan,
jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Kemudian
dilakukan penelusuran terhadap prilaku dan
persepsi hand hygiene dan fasilitas hand hygiene.
Analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan
perangkat lunak SPSS versi 25.0, data dilakukan
analisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam
bentuk tabel.

HASIL
Dari 100 kuesioner yang dibagikan di 5 poliklinik
yang terpilih sebagai cluster sample (Hemodialisis,
Rehabilitasi Medik, Poliklinik THT-KL, Poliklinik
Mata, dan Poliklinik Penyakit Dalam) didapatkan
96 responden yang termasuk dalam kriteria inklusi.
Karakteristik responden penelitian dapat dilihat
pada tabel 1.
Sebagian besar responden memiliki jenis
kelamin perempuan (65,6%). Hampir setengahnya
adalah perawat (46,9%). Hal ini sejalan dengan
laporan tahunan RSUP Sanglah Denpasar tahun
2016 dimana tenaga keperawatan mendominasi
jenis profesi yang ada di RSUP Sanglah sebanyak
40,16% dan disusul dengan tenaga medis seperti
dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan
dokter BSB. Dapat diketahui juga bahwa mayoritas
responden telah menempuh jenjang profesi sarjana
(44,8%). Hanya sebagian kecil dari responden yang
menempuh jenjang magister (2%). Berdasarkan
kepatuhan hand hygiene lebih banyak responden
yang patuh dibandingkan dengan tidak patuh
(82,3%). Berdasarkan persepsi hand hygiene
terdapat mayoritas dari responden memiliki
persepsi yang positif (68,7%) (Tabel 2).
Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa pada lakilaki tingkat kepatuhan dalam perilaku hand hygiene
lebih rendah bila dibandingkan dengan perempuan (69,7% dan 88,9%). Tingkat kepatuhan hand
hygiene pada perawat sebesar 86,7%. Responden
yang telah menempuh jenjang diploma memiliki
kepatuhan melakukan hand hygiene yang lebih
tinggi dibandingkan dengan responden yang telah
menempuh jenjang sarjana (Tabel 2).
Pada tabel 3, Penelusuran mengenai ketersediaan
fasilitas hand hygiene ditemukan tempat tisu terdapat
di 80% poliklinik, tetapi tisu hanya tersedia di 60%
poliklinik. Pada observasi, terdapat poliklinik yang
tidak menempatkan tisu pada tempat tisu seperti di
ruang hemodialisis. Hal ini disebabkan oleh pengunaan fasilitias cuci tangan yang sering. Pengelola
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Tabel 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden
Karakteristik Responden

Jumlah

(%)

Laki-laki

33

34,4

Perempuan

63

65,6

Dokter umum (Residen)

37

38,5

Perawat

45

46,9

Dokter muda

12

12,5

Psikolog

2

2,1

Jenis Kelamin

Profesi

Pendidikan Terakhir
Jenjang magister

2

2,1

Jenjang profesi sarjana

43

44,8

Jenjang sarjana

18

18,8

Jenjang diploma

33

34,4

Patuh

79

82,3%

Tidak patuh

17

17,7%

Positif

66

68,7%

Netral

16

16,6%

Negatif

14

14,7%

96

100,0

Prilaku Hand Hygiene

Persepsi Hand Hygiene

Jumlah

Tabel 2 D
 istribusi Frekuensi Perilaku Hand Hygiene Berdasarkan
Predisposing Factor
Perilaku Hand Hygiene
Patuh (%)

Tidak Patuh (%)

Total (%)

Laki-laki

23 (69,7%)

10 (30,3%)

33 (100,0%)

Perempuan

56 (88,9%)

7 (11,1%)

63 (100,0%)

Dokter umum (Residen)

29 (78,4%)

8 (21,6%)

37 (100,0%)

Perawat

39 (86,7%)

6 (13,3%)

45 (100,0%)

Dokter muda

9 (75,0%)

3 (25,0%)

12 (100,0%)

Psikolog

2(100,0%)

0 (0,0%)

2 (100,0%)

Jenjang magister

2 (100,0%)

0 (0,0%)

2 (100,0%)

Jenjang profesi sarjana

34 (79,1%)

9 (20,9%)

43 (100,0%)

Jenjang sarjana

15 (83,3%)

3 (16,7%)

18 (100,0%)

Jenjang diploma

28 (84,8%)

5 (15,2%)

33 (100,0%)

79 (82,3%)

17 (17,7%)

96 (100,0%)

Predisposing Factor
Jenis Kelamin

Profesi

Pendidikan Terakhir

Total (%)

ruangan tidak memiliki cukup waktu untuk menata
kembali tisu baru pada tempat tisu karena pekerjaan
yang banyak, sehingga umumnya tisu baru tersebut
diletakkan di atas meja jaga.
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Dalam observasinya, poliklinik yang tidak
menyediakan tisu adalah poliklinik THT-KL dan
rehabilitasi medik. Sedangakan poliklinik yang
tidak memiliki instruksi mencuci tangan antara
lain poliklinik rehabilitas medik dan hemodialisis.
Pada tabel 4, diketahui bahwa persentase kepatuhan dalam melaksanakan hand hygiene pada
poliklinik yang menyediakan tisu dan instruksi
mencuci tangan lebih rendah dibandingkan dengan
poliklinik yang tidak menyediakan walaupun
angka tersebut tidak berbeda jauh. Hal ini berbeda
dari ekspektasi dimana ketersediaan fasilitas
tidak semata-mata mendukung pelaksanaan hand
hygiene dan meningkatkan kepatuhannya.

PEMBAHASAN
Perilaku hand hygiene merupakan salah satu
prioritas dalam pencegahan infeksi nosokomial.
Mikroorganisme yang terdapat pada tangan dapat
berkurang sebanyak 36% apabila dicuci menggunakan air mengalir dan sabun.9 Dengan berkurangnya mikroorganisme pada tangan, maka transmisi
silang yang terjadi akan lebih sedikit.
Perilaku hand hygiene dilakukan pada 5 momen
dengan 6 langkah mencuci tangan sesuai dengan
pedoman WHO. Mencuci tangan itu sendiri dapat
dilakukan menggunakan alcohol rub maupun
air mengalir dan sabun. Pada saat pelaksanaannya, mencuci tangan idealnya dilakukan selama
20-30 detik untuk memaksimalkan potensi agen
antiseptik untuk menghilangkan bakteri dan kotoran pada tangan.
Fuentes-Gomez dkk11 menyatakan ada berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang untuk
mencuci tangan, sesuai dengan model precede-proceed yang dikembangkan oleh Green dan Kreuter12
dimana faktor-faktor tersebut meliputi predisposing
factor, reinforcing factor, dan enabling factor.
Enabling factor terpenting dalam melaksanakan
hand hygiene adalah tersedianya fasilitas cuci
tangan dengan kondisi yang baik. Tanpa tersedianya fasilitas mencuci tangan, seseorang tidak akan
bisa mencuci tangan walaupun sudah terindikasi
untuk mencuci tangan. Fasilitas yang tidak adekuat
juga menyebabkan pelaksanaan hand hygiene yang
tidak ideal dan bahkan mengurangi keinginan
seseorang untuk mencuci tangan.11
Kondisi wastafel yang mudah diakses seperti
dekat dengan point of care serta kondisi wastafe dan
drainase yang baik merupakan salah satu poin penting WHO dalam meningkatkan kualitas fasilitas
cuci tangan di rumah sakit.10 Berdasarkan tabel 3,
seluruh poliklinik tempat responden bekerja memiliki wastafel dengan akses, kondisi, dan drainase
yang baik. Hal ini sesuai dengan temuan Devnani
dkk13 pada survey fasilitas mencuci tangan di rumah
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Tabel 3 Hasil Observasi Fasilitas Pendukung Hand Hygiene
Poliklinik (%)

Checklist
Wastafel

Ada

5 (100,0%)

Tidak ada
Akses wastafel

0 (0,0%)

Dapat diakses

5 (100,0%)

Tidak dapat diakses/rusak
Kondisi fisik wastafel

Bekerja dengan baik

0 (0,0%)
5 (100,0%)

Rusak
Tipe keran
Kondisi keran

0 (0,0%)

Hand operated

5 (100,0%)

Elbow operated

0 (0,0%)

Bekerja dengan baik

5 (100,0%)

Rusak
Ketersediaan tempat sabun

0 (0,0%)

Ada

5 (100,0%)

Tidak ada

0 (0,0%)

Rusak
Ketersediaan antiseptik
Tipe antiseptik

Ketersediaan tempat tisu

Ketersediaan tisu
Kondisi drainase wastafel
Ketersediaan instruksi
mencuci tangan

0 (0,0%)

Ada

5 (100,0%)

Tidak ada

0 (0,0%)

Sabun batang

0 (0,0%)

Sabun cair

4 (80,0%)

Alcohol rub

5 (100,0%)

Ada

4 (80,0%)

Tidak ada

1 (20,0%)

Rusak

0 (0,0%)

Ada

3 (60,0%)

Tidak ada

2 (40,0%)

Lancar

5 (100,0%)

Terhambat

0 (0,0%)

Ada

3 (60,0%)

Tidak ada

2 (40,0%)

Tabel 4 D
 istribusi Frekuensi Perilaku Hand Hygiene Berdasarkan
Ketersediaan Tisu dan Instruksi Mencuci Tangan
Perilaku Hand Hygiene
Ketersediaan Fasilitas

Patuh (%)

Tidak Patuh (%)

Total (%)

Tersedia

47 (81,0%)

11 (19,0%)

58 (100%)

Tidak tersedia

32 (84,2%)

6 (15,8%)

38 (100%)

Tersedia

45 (80,3%)

11 (19,6%)

56 (100%)

Tidak tersedia

34 (85,0%)

6 (16,0%)

40 (100%)

79 (82,3%)

17 (17,7%)

96 (100,0%)

Ketersediaan tisu

Ketersediaan instruksi
mencuci tangan

Total (%)

sakit tersier di negara berkembang dimana mayoritas rumah sakit tersier di India memiliki wastafel
dengan akses, kondisi, dan drainase yang baik.
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Meisa dkk14 mengemukakan bahwa perempuan memiliki peluang 1,5 kali lebih besar untuk
berperilaku hand hygiene yang buruk dibandingkan laki-laki. Akan tetapi, pada penelitian
tersebut perbandingan antara laki-laki dan perempuan terlampau jauh, yaitu 10 : 113. Di sisi lain,
Cahyani15 pada penelitian dengan perbandingan
antara laki-laki dan perempuan yang hampir sama
dengan penelitian ini (38 : 58) menegaskan bahwa
perempuan memiliki kepatuhan yang lebih baik
dibandingkan dengan laki-laki.
Perbedaan temuan dengan penelitian lain dapat
disebabkan adanya faktor yang membedakan
antara laki-laki dan perempuan dalam mencuci
tangan, salah satunya adalah kebisaan mengenai
pola hidup bersih. Health Action Model menegaskan adanya perbedaan kebiasaan tersebut antara
laki-laki dan perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh
latar belakang yang berbeda antar jenis kelamin
dalam hal edukasi, tumbuh kembang, peran sosial,
dan sebagainya. Sehingga, secara tidak langsung
akan mempengaruhi bagaimana perilaku cuci
tangan dapat berbeda antar jenis kelamin.16
Perawat merupakan tenaga kesehatan yang
paling sering melakukan kontak fisik dengan pasien.
Walaupun seluruh tenaga kesehatan mendapatkan
pelatihan dan edukasi yang sama mengenai hand
hygiene, indikasi untuk melakukan hand hygiene
pada perawat lebih sering terjadi dibandingkan
dengan profesi lain. Hal ini menyebabkan perilaku
cuci tangan yang lebih sering dilakukan perawat.
Profesi lain seperti dokter umum memiliki
kepatuhan yang lebih rendah bila dibandingkan
dengan perawat. Padahal, beban dalam melakukan
hand hygiene seperti pekerjaan yang menumpuk
dan kurangnya waktu yang tersedia lebih sedikit
terjadi pada dokter.17 Sehingga, ketidak patuhan
yang terjadi pada dokter lebih mungkin disebabkan
akibat sulitnya menerima perubahan perilaku.18,19
Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa
mayoritas tenaga kesehatan di RSUP Sanglah tahun
2018 sudah patuh dalam berperilaku hand hygiene.
Walaupun lebih dari 80% telah memiliki kepatuhan
yang baik, ada sebagian dari tenaga kesehatan yang
memiliki persepsi yang negatif terhadap pelaksanaannya. Umumnya, tenaga kesehatan masih
merasa kurangnya timbal balik yang diberikan oleh
institusi terhadap performa hand hygiene walaupun
institusi sudah dirasa mendukung pelaksanaan
hand hygiene. Fasilitas hand hygiene sendiri sudah
baik, akan tetapi dari beberapa poliklinik yang
diobservasi masih ada fasilitas yang belum lengkap, seperti sabun cair, tisu beserta tempatnya, dan
instruksi mencuci tangan.
Pada penelitian ini, data mengenai perilaku
hand hygiene masih berdasarkan pengakuan dari
responden, sehingga memungkinkan adanya bias
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dalam menjawab kuesioner dan menurunkan
reliabilitas data. Variabel lain seperti lama bekerja,
latar belakang sosioekonomi, dan riwayat penyakit
kulit pada penggunaan agen antiseptik juga masih
belum diperhitungkan.

SIMPULAN
Tenaga kesehatan yang patuh dalam berprilaku
hand hygiene sebesar 82,3%. Sebanyak 68,8%
tenaga kesehatan memiliki persepsi yang positif
mengenai hand hygiene. Sebanyak 16,7% tenaga
kesehatan memiliki persepsi yang netral. 14,4%
lainnya memiliki persepsi yang negatif. Tingkat
kepatuhan tertinggi dalam mencuci tangan terjadi
pada responden yang berprofesi sebagai perawat
(86,7%). Responden yang telah menempuh jenjang
magister memiliki kepatuhan dalam perilaku
hand hygiene sebesar 100%, Pada responden yang
berpersepsi positif terhadap hand hygiene memiliki tingkat kepatuhan tertinggi (93,3%). Seluruh
poliklinik tempat responden bertugas memiliki
wastafel dengan akses, kondisi, dan drainase yang
baik, walaupun menggunakan keran bertipe hand
operated. Alcohol rub juga tersedia di seluruh
poliklinik. Seluruh poliklinik memiliki tempat
sabun, namun hanya 80% yang terisi. Tempat tisu
tersedia di 80% poliklinik, namun hanya 60% yang
terisi. Instruksi mencuci tangan hanya tersedia di
60% poliklinik.
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