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ABSTRACT 

Background: Nosocomial infection is an infection that occurs when a person is hospitalized. Dental 

health workers, especially dentists, have a high risk of contracting and transmitting the infection. 

Prevention and control is very important because it describes the quality of hospital services as well as 

to protect patients, staff, visitors and families from the risk of contracting infection. PPI in hospitals has 

been listed in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 27 of 2017 

concerning Guidelines for Infection Prevention and Control in Health Service Facilities. Objective: To 

analyze the relationship between knowledge of young dentists and the behavior of outpatient nosocomial 

infection prevention at RSGM Unimus. Method: This type of observational analytic research with cross 

sectional research design. The sampling technique used was stratified random sampling, using the slovin 

formula, obtained by 54 respondents including the first batch of 19 people, the second generation 15 

people and the third generation 20 people. Results: There was a significant relationship (P <0.05) 

between knowledge of DGM and outpatient nosocomial infection prevention behavior at RSGM 

Unimus. Conclusion: The higher the knowledge level of DGM, the higher the nosocomial infection 

prevention behavior. 
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ABSTRAK 

 
Latar Belakang : Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang muncul saat seseorang dirawat di rumah 

sakit. Tenaga kesehatan gigi terutama dokter gigi memilki resiko tinggi terkena dan menularkan infeksi. 

Pencegahan dan pengendalian sangat penting karena menggambarkan mutu pelayanan rumah sakit juga 

untuk melindungi pasien, petugas, pengunjung dan keluarga dari resiko tertularnya infeksi. PPI di rumah 

sakit sudah tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tujuan : 

Menganalisis hubungan pengetahuan dokter gigi muda terhadap perilaku pencegahan infeksi nosokomial 

pasien rawat jalan di RSGM Unimus. Metode : Jenis penelitian analitik observasional dengan rancangan 

penelitian cross sectional. Teknik pengambilan sampel dengan Stratified Random Sampling, 

menggunakan rumus slovin diperolah 54 responden meliputi angkatan ke-I 19 orang, angkatan ke-II 15 

orang dan angkatan ke-III 20 orang. Hasil : Terdapat hubungan yang signifikan (P<0,05) antara 

pengetahuan DGM terhadap perilaku pencegahan infeksi nosokomial pasien rawat jalan di RSGM 

Unimus. Kesimpulan : Semakin tinggi tingkat pengetahuan DGM semakin tinggi pula perilaku 

pencegahan infeksi nosokomial. 

 

Kata Kunci : Pengetahuan, Perilaku, Pencegahan Infeksi Nosokomial  
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PENDAHULUAN 

Rumah sakit adalah salah satu tempat 

yang paling mungkin tertular infeksi karena 

menampung populasi mikroorganisme yang 

tinggi. Infeksi yang didapat dari rumah sakit 

disebut infeksi nosokomial. Infeksi 

nosokomial ini suatu infeksi yang muncul 

saat seseorang dirawat di rumah sakit 

namun infeksi ini bukan sisa dari penyakit 

sebelumnya. Infeksi ini dapat juga terjadi 

pada petugas kesehatan dan pengunjung 

yang tertular pada saat berada di lingkungan 

fasilitas pelayanan kesehatan (1, 2, 3). 

Data WHO 2014, pasien rumah sakit 

mengalami infeksi nosokomial sekitar 8,7% 

dari 55 rumah sakit di 14 negara yang 

diwakilkan empat negara (Eropa, Timur 

Tengah, Asia Tenggara dan Pasifik Barat). 

Frekunesi tertinggi infeksi nosokomial, 

khususnya Asia Tenggara sebesar 10%. 

Setiap saat lebih dari 1,4 juta orang di 

seluruh dunia menderita komplikasi dari 

infeksi yang diperoleh di rumah sakit (4). 

Pada tahun 2010 sebanyak sepuluh rumah 

sakit pendidikan umum di Indonesia 

mencatat kejadian infeksi nosokomial 

sebesar 6 - 16% dengan rata-rata 9,8% (5). 

Tenaga kesehatan gigi terutama dokter 

gigi memilki resiko tinggi terkena dan 

menularkan infeksi. Infeksi ini dapat 

menular melalui darah, saliva, lesi atau 

kontak langsung. Infeksi ini dapat terjadi 

karena kecelakaan kerja meliputi tidak 

menggunakan alat pelindung diri, tangan 

yang tidak steril, terkena jarum suntik 

ataupun alat instrument yang tajam (6,7,8).  

Pencegahan dan pengendalian sangat 

penting karena menggambarkan mutu 

pelayanan rumah sakit juga untuk 

melindungi pasien, petugas, pengunjung 

dan keluarga dari resiko tertularnya infeksi 

(1). PPI di rumah sakit sudah tercantum 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian 

Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

Pada peratutan tersebut terdapat 11 

komponen, kebersihan tangan, Alat 

Pelindung Diri (APD), dekontaminasi 

peralatan perawatan pasien, kesehatan 

lingkungan, pengelolaan limbah, 

penatalaksanaan linen, perlindungan 

kesehatan petugas, penempatan pasien, 

hygiene respirasi /etika batuk dan bersin, 

praktik menyuntik yang aman dan praktik 

lumbal pungsi yang aman..  

RSGM Unimus merupakan rumah sakit 

yang berlokasi di Jalan Kedungmundu Raya 

No. 22 Semarang. RSGM Unimus terdiri 

dari poli gigi umum, prostodonti, 

periodonti, konservasi gigi, orthodonti, gigi 

anak penyakit mulut dan poli dokter umum. 
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RSGM Unimus sudah beroperasi sebagai 

rumah sakit umum dan pendidikan dimana 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut juga 

dilakukan dokter gigi muda yang dibimbing 

dokter supervisor. Dokter gigi muda yang 

tercatat melakukan pelayanan sebanyak 116 

orang. Sebelum dokter gigi muda 

memberikan pelayanan kesehatan gigi dan 

mulut kepada pasien, dokter gigi muda telah 

diberikan materi mengenai keamanan, 

kesehatan dan keselamatan kerja serta 

kesehatan lingkungan (cara mencuci tangan, 

penggunaan APD, pembuangan APD, 

sterilisasi, penanganan kejadian tertusuk 

jarum, serta pemadaman kebakaran). 

RSGM Unimus yang sudah beroperasi sejak 

tahun 2018 berdasarkan data kunjungan 

pasien mengalami fluktuatif. Data total 

kunjungan pasien di RSGM Unimus pada 

bulan Januari-Juli 2019 sebanyak 981 

pasien. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti 

tertarik untuk meneliti hubungan 

pengetahuan dokter gigi muda terhadap 

perilaku pencegahan infeksi nosokomial 

pasien rawat jalan di RSGM Unimus. 

Tujuan Umum dalam penelitian ini adalah 

menganalisis hubungan pengetahuan dokter 

gigi muda terhadap perilaku pencegahan 

infeksi nosokomial pasien rawat jalan di 

RSGM Unimus. Tujuan Khusus dalam 

penelitian ini adalah 

1. Mengukur tingkat pengetahuan dokter 

gigi terhadap pencegahan infeksi 

nosokomial pasien rawat jalan di 

RSGM Unimus. 

2. Mengukur tingkat perilaku dokter gigi 

terhadap pencegahan infeksi 

nosokomial pasien rawat jalan di 

RSGM Unimus. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian analitik observasional dengan 

rancangan penelitiannya yaitu cross 

sectional yang dilakukan dalam satu waktu. 

Penelitian ini menganalisis hubungan 

pengetahuan dokter gigi muda terhadap 

perilaku pencegahan infesksi pasien rawat 

jalan di RSGM Unimus. Populasi dalam 

penelitian ini adalah 116 dokter gigi muda 

angkatan ke-I sampai ke-III yang memenuhi 

kriteria inklusi. Teknik pengambilan sampel 

dengan Stratified Random Sampling, 

menggunakan rumus slovin diperolah 54 

responden meliputi angkatan ke-I 19 orang, 

angkatan ke-II 15 orang dan angkatan ke-III 

20 orang. Penelitian dilakukan pada bulan 

Juli 2020 secara online dengan cara 

menyebar angket online menggunakan 

google form. 
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Variabel penelitian ini pengetahuan 

dokter gigi muda sebagai variabel bebas dan 

perilaku pencegahan infeksi nosokomial 

sebagai variabel terikat. Jenis data yang 

digunakan data primer dan data sekunder. 

Analisis menggunakan uji Rank Spearman 

untuk mengukur hubungan antara dua 

variabel yang bersifat ordinal. Kesimpulan 

yang diambil apabila p-value < 0,05 maka 

ada hubungan diantara dua variabel 

tersebut, begitupula bila p-value > 0,05 

maka tidak ada hubungan diantara dua 

variabel. 

 

HASIL 

Gambaran umum penelitian ini 

dilaksanakan di RSGM Unimus. Penelitian 

ini dilakukan pada bulan Juli 2020. 

 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden 

 

Tabel 4.1 berdasarkan karakteristik 

jenis kelamin mayoritas pada perempuan 

sebanyak 39 orang (72,2%). Karakteristik 

angkatan yang paling berpengaruh adalah 

angkatan III sebanyak 20 orang (37%). 

Lama kerja yang mempengaruhi yaitu lama 

kerja 1 bulan – 1 tahun dalam jumlah 20 

orang (37%). 

 

Tabel 4.2 Data Variabel Pengetahuan DGM 

 

Tabel 4.2 didapatkan hasil pada 

variabel pengetahuan DGM mayoritas 

termasuk kategori pengetahuan tinggi yang 

artinya DGM telah memiliki pengetahuan 

yang baik. Kategori dengan pengetahuan 

tinggi sebanyak 48 DGM (88,9%). 

 

Tabel 4.3 Data Variabel Perilaku  

Pencegahan Infeksi Nosokomial 

 

Tabel 4.3 didapatkan hasil pada 

variabel perilaku pencegahan infeksi 

nosokomial mayoritas termasuk dalam 

kategori perilaku tinggi sebanyak 43 DGM 

(79,6%) yang artinya DGM telah 

melakukan tindakan pencegahan infeksi 

nosokomial, dan perilaku pencegahan 

infeksi nosokomial kategori rendah 

sebanyak 2 DGM (3,7%) yang mana masih 
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perlu ditingkatkan mengenai perilaku 

pencegahan infeksi nosokomial.  

 
Tabel 4.4 Data Hasil Pengetahuan DGM 

 

Tabel 4.4 mengenai pengetahuan DGM 

telah menjawab dengan benar lebih dari 

80%, dan yang kurang memahami paling 

sedikit hanya 20%. 

 

Tabel 4.5 Data Hasil Perilaku  

Pencegahan Infeksi Nosokomial 

 

 

Tabel 4.5 Tabel 4.5 mengenai hasil 

variabel perilaku pencegahan infeksi 

nosokomial yang berperilaku tertinggi 

dalam pencegahan infeksi nosokomial 

sebesar 94% serta yang berperilaku kurang 

dalam pencegahan infeksi nosokomial 

sebesar 24%.   

Tabel 4.6 Data Hasil Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
 

Tabel 4.6 menerangkan pada variabel 

pengetahuan, mayoritas pada jenis kelamin 

perempuan sebanyak 35 orang (89,7%). 
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Variabel perilaku mayoritas pada 

perempuan yaitu 31 orang (79,5%). 

 
Tabel 4.7 Data Hasil Karakteristik Responden 

Berdasarkan Angkatan 

 
 

Tabel 4.7 menunjukkan berdasarkan 

pengetahuan, mayoritas pada angkatan 

angkatan ke-III dengan kategori tinggi 

sebanyak 19 orang (95%). Variabel 

perilaku, mayoritas pada angkatan ke-III 

dengan kategori tinggi sebanyak 17 orang 

(85%). 

 
Tabel 4.8 Data Hasil Karakteristik Responden 

Berdasarkan Lama Kerja 

 

Tabel 4.8 berdasarkan lama kerja, 

menunjukkan mayoritas lama kerja 1 bulan 

- 1 tahun memiliki kategori pengetahuan 

tinggi sebanyak 19 orang (95%). Variabel 

perilaku, menunjukkan mayoritas lama 

kerja 1 bulan - 1 tahun dengan kategori 

perilaku tinggi sejumlah 17 orang (85%). 

 
Tabel 4.9 Tabulasi Silang  

Pengetahuan dengan Perilaku 

 
 

Tabel 4.9 menunjukkan DGM yang 

memiliki pengetahuan tinggi dengan 

perilaku yang tinggi berjumlah 43 orang 

(89,6%), pengetahuan tinggi dengan 

perilaku yang sedang berjumlah 4 orang 

(8,3%), dan pengetahuan yang tinggi 

dengan perilaku yang rendah 1 orang 

(2,1%), hal ini merupakan hasil yang lebih 

besar dibandingkan dengan DGM yang 

memiliki pengetahuan yang sedang dengan 

perilaku yang sedang sebanyak 5 orang 

(83,3%) dan pengetahuan yang sedang 

denga perilaku yang rendah sebanyak 1 

orang (16,7%). 

 
Tabel 4.10 Hasil Uji Korelasi Rank Spearman 
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Tabel 4.10 hubungan antara 

pengetahuan DGM terhadap perilaku 

pencegahan infeksi nosokomial didapatkan 

nilai P (<0,05) artinya terdapata hubungan 

yang signifikan antara pengetahuan DGM 

terhadap perilaku pencegahan infeksi 

nosokomial. 

 
Tabel 4.11 Parameter Kekuatan Korelasi 

 
 

Kekuatan korelasi menunjukkan nilai 

koefisiensi korelasi dengan menggunakan 

parameter diatas. Nilai koefisiensi korelasi 

sebesar 0,694 yang artinya menunjukkan 

korelasi positif dengan kekuatan yang kuat. 

Korelasi positif dengan kekuatan kuat 

berarti semakin tinggi pengetahuan DGM 

maka semakin tinggi juga perilaku 

pencegahan infeksi nosokomial.  

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini memiliki responden 

dalam jumlah 54 orang. Hasil penelitian 

dalam pengisian angket secara online 

didapatkan mayoritas jenis kelamin 

perempuan sebanyak 39 orang 

dibandingkan dengan laki-laki sebanyak 15 

orang. Menurut Balbeid dalam penelitian 

Apriluana, Laily dan Setyaningrum, 2016 

sektor kesehatan mayoritas berjenis kelamin 

perempuan, karena kemahiran dalam 

melakukan perawatan dan mempunyai 

mother instinct yang lebih dimiliki kaum 

perempuan oleh tenaga-tenaga kesehatan.  

Penelitian ini mengenai karakteristik 

lama kerja paling banyak pada 1 bulan - 1 

tahun dalam jumlah 20 orang. Hasil 

penelitian diatas bahwa semakin lama 

pengalaman kerja DGM di RSGM Unimus, 

belum tentu memiliki pengetahuan yang 

lebih tinggi. Lama kerja 1bulan – 1 tahun 

memiliki pengetahuan lebih tinggi 

dibanding dengan lama kerja 2 – 2,5 tahun 

walaupun perbedaannya tidak begitu jauh. 

Namun peningkatan pengetahuan bukan 

hanya karena lama kerja, tetapi dapat 

disebabkan adanya faktor-faktor lain yang 

berkaitan oleh pengetahuan. Menurut 

Notoadmojo, 2007 pengetahuan berkaitan 

dengan berbagai faktor, faktor internal 

mencakup kesehatan, intelegensi, minat dan 

faktor eksternal mencakup keluarga, metode 

pembelajaran dan masyarakat. Seseorang 

dengan pengetahuan yang tinggi belum 

tentu memiliki masa kerja yang lama sebab 

banyak faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan orang tersebut tidak hanya 

masa kerja (10).  Menurut Apriluana, Laily 

dan Setyaningrum, 2016, masa kerja muda 
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masih segar kemungkinan belum memiliki 

kejenuhan dalam diri DGM. Seseorang yang 

memiliki masa kerja lebih lama terkadang 

memiliki produktivitas menurun karena 

adanya kebosanan.  

Variabel pengetahuan hasil penelitian 

menunjukkan DGM dari 54 responden 

didapatkan pengetahuan tinggi sebanyak 48 

responden (88,9%) dan pengetahuan sedang 

sebanyak 6 responden (11,1%). Artinya 

DGM di RSGM Unimus mayoritas 

memiliki pengetahuan yang tinggi 

mengenai infeksi nosokomial dan 

pencegahannya. Pengetahuan yang tinggi 

pada DGM dapat dilihat dalam angket 

mengenai penggunaan masker dan 

handscoon serta jarum suntik yang 

diperoleh melalui pengalaman belajar sejak 

diperkuliahan, serta terdapat seminar dan 

pelatihan untuk DGM di RSGM Unimus.  

Hasil penelitian DGM telah mengetahui 

mengenai infeksi nosokomial. Kejadian 

infeksi nosokomial dapat dipengaruhi 

melalui petugas kesehatan, peralatan medis, 

lingkungan, pasien lain serta pengunjung. 

Pencegahan dan pengendalian infeksi 

nosokomial dapat dilakukan dengan selalu 

melakukan cuci tangan tangan sebelum dan 

sesudah tindakan. Pemeriksaan dan 

perawatan kepada pasien harus 

menggunakan sarung tangan, masker, 

pelindung mata, gown, pelindung kaki serta 

penggunaan antiseptik. Tindakan injeksi 

menggunakan spuit dan jarum yang steril 

dengan sekali pakai.  

DGM mengetahui bahwa penting 

menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya 

serta pasiennya maupun orang lain. 

Pencegahan infeksi nosokomial berguna 

untuk mencegah penularan. Menurut Bloom 

pengetahuan merupakan domain yang 

penting dalam terbentuknya suatu tindakan 

individu. Pengetahuan kesehatan yang 

semakin tinggi membuat seseorang untuk 

berperan juga semakin tinggi. Pengetahuan 

berkaitan dengan pendidikan dengan 

harapan seseorang dengan pendidikan yang 

tinggi maka semakin luas juga 

pengetahuannya. Pengetahuan dapat 

diperoleh melaui pendidikan formal 

maupun non formal. Pendidikan 

berhubungan dengan pengetahuan dalam 

pengembangan sikap dan keterampilan, 

sedangkan secara informal didapatkan dari 

pengalaman. Pengetahuan ini termasuk 

pada semua hal mengenai infeksi 

nosokomial sehingga diperlukan 

kewaspadaan standar. DGM yang selalu 

berkontak langsung dengan pasien di rumah 

sakit merupakan bentuk pencegahan dalam 

hal yang berisiko juga sebagai upaya 

promosi kesehatan (11).  
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Variabel perilaku pencegahan infeksi 

nosokomial dari hasil penelitian 

menunjukkan dari 54 responden didapatkan 

perilaku tinggi sebanyak 43 orang (89,6%). 

Artinya perilaku pencegahan infeksi 

nosokomial DGM di Unimus mayoritas 

tergolong tinggi. Hasil dari pertanyaan 

perilaku mengenai mencuci tangan setelah 

melepas handscoon mayoritas DGM 

menjawab secara benar hal ini menunjukkan 

responden mengerti akan pentingnya 

tindakan mencuci tangan untuk mencegah 

adanya infeksi nosokomial. Hal ini juga 

berkaitan dengan pertanyaan bahwa 

tindakan pencegahan bukan hanya untuk 

DGM saja namun juga bagi keselamatan 

pasien.  

Perilaku DGM dalam tindakan 

kewaspadaan universal pada semua pasien 

untuk mencegah penularan infeksi melalui 

percikan darah maupun saliva. Hasil 

pernyataan angket DGM mayoritas 

menjawab benar mengenai perilaku 

pencegahan infeksi nosokomial. Perilaku 

tersebut seperti DGM menggunakan APD 

yaitu masker, handscoon, gaun, face shield, 

gaun, google saat tindakan yang 

berkontaminasi dengan darah maupun 

saliva, cuci tangan dengan menggunakan 

aseptic, serta penggunaan jarum suntik.  

Seseorang setelah memiliki 

pengetahuan kemudian memberikan 

pendapat sesuai dengan yang diketahuinya 

dalam bentuk sikap, selanjutnya diharapkan 

dapat mempraktikkan dengan yang 

diketahuinya yang disebut dengan perilaku. 

Teori WHO mengatakan bahwa 

terbentuknya perilaku seseorang 

dipengaruhi alasan-alasan pokok. Alasan 

tersebut seperti pemahaman dan 

pertimbangan dalam bentuk pengetahuan, 

sikap, kepercayaan, dan penilaian seseorang 

terhadap objek. Kemudian orang yang 

dianggap penting, sumber daya seperti 

fasilitas, waktu dan tenaga serta kebiasaan 

maupun kebudayaan mempengaruhi 

terbentuknya perilaku seseorang (11).  

Perilaku merupakan respon yang 

berasal dari suatu pengaruh sebelumnya dan 

penyebab yang melatarbelakanginya. Teori 

perilaku yang sering digunakan dalam 

kesehatan adalah teori menurut Lawrence 

Green yang dibagi dua faktor yaitu faktor 

perilaku dan faktor di luar perilaku. 

Kesimpulannya bahwa perilaku seseorang 

mengenai kesehatan ditentukan oleh 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi 

dan lainnya dari seseorang tersebut. 

Ketersediaan fasilitas, sikap, dan perilaku 

para petugas kesehatan juga akan 
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mendukung dan memperkuat terbentuknya 

perilaku (12,11).  

Hasil penelitian didapatkan data 98% 

dokter gigi muda mengetahui infeksi 

nosokomial disebut juga dengan Healthcare 

Associated Infections (HAIs). Infeksi 

nosokomial atau HAIs adalah infeksi yang 

didapat pasien saat melakukan perawatan di 

fasilitas pelayanan kesehatan. Infeksi ini 

juga dapat terjadi pada petugas kesehatan 

serta pengunjung yang tertular ketika di 

fasilitas pelayanan kesehatan (1).  

Hasil penelitian data pengetahuan 

DGM tentang petugas kesehatan menjaga 

kebersihan diri untuk mecegah kasus infeksi 

nosokomial sebanyak 98%. Upaya 

pengendalian infeksi nosokomial yang 

dilakukan dengan kewaspadaan universal. 

Kewaspadaan universal ini bisa dengan 

mencuci tangan, penggunaan APD, 

mengatur penggunaan alat kesehatan, jarum 

maupun alat tajam dan mengatur 

penggunaan limbah (13). 

Hasil penelitian dalam pengetahuan 

DGM, bahwa 98% DGM mengunakan 

sarung tangan sekali pakai pada setiap 

pasien. Penggunaan sarung tangan sekali 

pakai digunakan pada tindakan yang 

mengenai darah, membrane mukosa seta 

kulit yang tidak utuh. Sarung tangan dipakai 

satu kali tindakan untuk satu pasien. 

Pemakaian sarung tangan yang sama dan 

sudah dicuci kembali, pada bagian yang 

kotor kemungkinan masih terdapat bakteri 

pada sarung tangan tersebut (14).  

Hasil penelitian pada perilaku 

pencegahan infeksi nosokomial mengenai 

standar pencegahan digunakan untuk 

melindungis pasien dan petugas kesehatan 

didapatkan data sebesar 89%. Kewaspadaan 

standar ini berlaku bagi seluruh pasien. 

Kewaspadaan standar ini dimaksudkan 

untuk mengurangi penularan infeksi bagi 

petugas kesehatan. Hasil penelitian 26% 

DGM setiap prosedur menggunakan sarung 

tangan untuk standar tindakan pencegahan. 

Kewaspadaan standar ini digunakan pada 

tindakan yang berhubungan dengan darah, 

cairan tubuh, sekresi dan ekskresi serta kulit 

(14,15).  

Hasil penelitian perilaku pencegahan 

infeksi nosokomial, bahwa 24% DGM 

melakukan kebersihan tangan sebelum atau 

setelah melakukan tindakan kepada pasien. 

Hal ini dapat terjadi bila DGM beranggapan 

sebelum melakukan tindakan kepada pasien 

tidak melakukan cuci tangan karena merasa 

tangan dalam keadaan tidak kotor. 

Kebersihan tangan adalah hal dasar dalam 

pencegahan dan pengendalian infeksi. 

Kebersihan tangan merupakan langkah yang 

paling penting dalam mencegah infeksi 
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nosokomial. Kebersihan tangan memiliki 

lima waktu yang mana petugas kesehatan 

harus melakukan yaitu cuci tangan sebelum 

memegang pasien, sebelum tindakan 

asepsis, setelah bersinggungan dengan 

cairan tubuh pasien, setelah bersinggungan 

dengan pasien, dan setelah bersinggungan 

disekitar area pasien (16).  

Hasil penelitian menyatakan responden 

sudah memiliki pengetahuan yang baik 

dengan perilaku yang baik, mayoritas DGM 

dengan kategori pengetahuan yang tinggi 

memiliki perilaku yang tinggi sebanyak 43 

responden 89,6% sedangkan perilaku 

pencegahan infeksi nosokomial kategori 

sedang sebanyak 9 orang (16,7%), dan 

perilaku pencegahan infeksi nosokomial 

kategori rendah sebanyak 2 orang (3,7%). 

DGM yang memiliki pengetahuan yang 

sedang dengan perilaku yang sedang 

sebanyak 5 orang (83,3%) dan pengetahuan 

yang sedang dengan perilaku yang rendah 

sebanyak 1 orang (16,7%). Hal ini terjadi 

karena DGM dalam hasil pengisian angket 

pengetahuan mayoritas telah mengetahui 

tentang pengertian, faktor penyebab serta 

pencegahan infeksi nosokomial 

(penggunaan masker, handscoon, cuci 

tangan, face shield, dan gaun).  

Tingkat pengetahuan DGM yang tinggi 

maka semakin tinggi pula perilaku DGM 

dalam melakukan pencegahan infeksi 

nosokomial. Pengetahuan yang dimiliki 

DGM diharapkan dapat menyadari 

pentingnya perilaku pencegahan infeksi 

nosokomial. DGM dapat melakukan dengan 

benar perilaku pencegahan infeksi 

nosokomial. Sedangkan DGM dengan 

pengetahuan yang baik namun kurang baik 

dalam menerapkan perilaku pencegahan 

infeksi nosokomial karena pengetahuan 

DGM baru pada tahap tahu dan belum 

memahami sepenuhnya sehingga belum 

secara sungguh-sungguh melakukan 

perilaku pencegahan infeksi nosokomial.   

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 

korelasi positif antara pengetahuan DGM 

terhadap perilaku pencegahan infeksi 

nosokomial. Artinya bahwa semakin tinggi 

pengetahuan DGM maka semakin tinggi 

juga perilaku pencegahan infeksi 

nosokomial. Peneltian ini sejalan dengan 

hasil penelitian Shara, Aditya dan 

Benyamin, 2014, bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara pengetahuan dengan 

motivasi Dokter Gigi Muda dalam kontrol 

infeksi di RSIGM Sultan Agung Semarang. 

Menurut penelitian Arbianti dan Hanirizqy, 

2019 terdapat hubungan bermakna antara 

pengetahuan dokter gigi terhadap 

penggunaan APD di RSIGM Sultan Agung 

Semarang, dengan kategori kekuatan 
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hubungan yang sedang. Hasil penelitian ini 

berbeda dengan penelitian Bello1 et al., 

2011, bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara program studi dan 

pengetahuan mahasiswa tentang tindakan 

pencegahan infeksi nosokomial. Hubungan 

yang terjadi bersifat searah yang berarti 

semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki 

seseorang maka semakin tinggi juga 

tindakan terhadap pengendalian infeksi. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian hubungan 

pengetahuan DGM terhadap perilaku 

pencegahan infeksi nosokomial pasien 

rawat jalan di RSGM Unimus : 

1. Semakin tinggi tingkat pengetahuan 

DGM maka semakin tinggi pula 

perilaku DGM melakukan 

pencegahan infeksi nosokomial 

kepada pasien rawat jalan di RSGM 

Unimus. 

2. Tingkat pengetahuan DGM tergolong 

tinggi, namun angkatan ke-III 

memliki pengetahuan lebih tinggi 

sebesar 95% dari pada angkatan ke-I 

dan ke-II. Hal ini kemungkinan dapat 

disebabkan karena pada angkatan ke-

III tergolong baru dimana memiliki 

pemahaman yang utuh.   

3. Tingkat perilaku DGM dalam 

pencegahan infeksi nosokomial 

tergolong tinggi, namun angkatan ke-

III lebih tinggi sebesar 85 % dari pada 

angkatan ke-I dan ke-II. Hal ini 

kemungkinan dapat disebabkan 

karena DGM kurang teliti seperti 

pemakaian APD tidak secara urut atau 

kurang lengkap dan waktu cuci tangan 

yang kurang tepat. 

 

SARAN  

1. RSGM 

Pihak RSGM Unimus perlu 

melakukan sosialisai atau pelatihan 

mengenai pencegahan infeksi 

nosokomial untuk meningkatkan 

mutu pelayanan di RSGM Unimus.  

2. Peneliti Lainnya 

Peneliti lainnya untuk melakukan 

penelitian dengan variabel lain yang 

belum ada dalam penelitian ini dan 

menggunakam metode yang berbeda 

untuk menggali lebih dalam sehingga 

dapat diketahui. 
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