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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Pengetahuan  

a. Pengertian  

Pengetahuan adalah hasil tahu dan terjadi setelah seseorang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek. Panca indra manusia menghasilkan 

penginderaan yaitu indra penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan dan 

perabaan. Mata dan telinga menghasilkan banyak pengetahuan. Tindakan 

sesorang dibentuk dengan adanya domain pengetahuan (Notoatmodjo, 2012).    

b. Tingkat pengetahuan  

Menurut (Notoatmodjo, 2012) pengetahuan yang tercakup di dalam domain 

kognitif terdapat enam tingkatan 

1) Tahu (know) 

Tahu memiliki arti mengingat materi yang telah di pelajari sebelumnya, 

termasuk dalam tingkatan mengingat kembali (recall). Tahu ini merupakan 

tingkat pengetahuan yang paling rendah. 

2) Memahami (comprehension) 

Memahami memiliki arti kemampuan untuk menjelaskan secara benar 

mengenai objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut 

secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat 
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menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan 

sebagainya terhadap objek yang dipelajari.  

3) Aplikasi (application) 

Aplikasi memliki arti kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada suatu situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi ini dapat 

diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, 

prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.   

4) Analisis (analysis) 

Analisis memiliki arti kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur 

organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain 

5) Sintesis (synthesis) 

Sintesis memiliki arti kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Sintesis juga merupakan suatu kemampuan untuk meyusun formulasi baru 

dari formulasi-formulasi yang ada.  

6) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi memiliki arti kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan 

pada suatu kriteria yang telah ada. 
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c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

1) Pendidikan  

Pendidikan adalah suatu usaha mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. 

Seseorang makin tinggi pendidikannya maka makin mudah seseorang tersebut 

menerima informasi. Pengetahuan berkaitan  dengan pendidikan, harapannya 

seseorang yang memiliki pendidikan tinggi semakin luas pula 

pengetahuannya. Tetapi seseorang yang berpendidikan rendah bukan berarti 

berpengetahuan rendah pula. Pengetahuan bisa didapat melalui pendidikan 

non formal.  

2) Media massa / informasi 

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal 

dapat memberikan pengaruh sehingga menghasilkan perubahan atau tingkatan  

pengetahuan. Teknologi yang maju menghasilkan berbagai media massa yang 

dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang inovasi baru. Media 

massa dalam menyampaikan informasi sebagai tugas pokoknya, membawa 

pesan-pesan yang dapat mengarahkan opini seseorang. Sumber informasi 

adalah suatu proses pemberitaan yang membuat seseorang mengetahui 

informasi dengan mendengarkan atau melihat secara langsung ataupun tidak 

langsung. Semakin banyak informasi yang diterima maka semakin luas 

pengetahuan seseorang.  
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3) Sosial budaya dan ekonomi  

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan seseorang tanpa mengetahui apakah 

yang dilakukan itu baik atau buruk. Status ekonomi seseorang menentukan 

tersedianya fasilitas untuk kegiatan tertentu yang berpengaruh terhadap 

pengetahuan orang tersebut.  

4) Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar individu, baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap 

proses masuknya pengetahuan ke dalam individu di lingkungan tersebut. Hal 

ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan 

direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu. 

5) Pengalaman 

Pengalaman akan menghasilkan pemahaman yang berbeda bagi tiap 

individu, maka pengalaman memiliki ikatan dengan pengetahuan. 

pengalaman yang semakin banyak juga akan menambah pengetahuan yang 

banyak.    

6) Usia  

Usia berpengaruh pada daya tangkap dan pola pikir individu. Semakin 

bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola 

pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik 

(Notoatmodjo, 2007). 
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2. Perilaku  

a. Pengertian Perilaku 

Menurut Notoatmodjo (2012), perilaku manusia adalah suatu aktivitas dari 

diri sendiri yang memiliki bentangan yang sangat luas, dimana dapat diamati 

langsung maupun tidak oleh pihak luar. Skinner (1938) dalam Notoadmodjo 

2012, perilaku adalah reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). 

Seseorang dalam bereaksi tergantung pada faktor-faktor lain dari seseorang 

tersebut, dimaksudkan bahwa rangsangan yang sama diterima seseorang 

memiliki reaksi yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang menbedakan reaksi pada 

suatu stimulus disebut determinan perilaku.  

Determinan perilaku dibedakan menjadi 

1) Determinan atau faktor internal, yaitu karakter seseorang yang bersifat 

bawaan, seperti tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin. 

2) Determinan atau faktor eksternal, yaitu lingkungan baik lingkungan fisik, 

sosial budaya, ekonomi, politik. Faktor lingkungan ini sering merupakan 

faktor yang dominan mewarnai perilaku seseorang.   

b. Bentuk perilaku 

Bloom (1908) dalam Notoadmodjo 2012 membagi perilaku manusia ke 

dalam tiga domain yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Berdasarkan 

kepentingan pendidikan, teori Bloom ini dikembangkan menjadi tiga ranah yaitu 
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1) Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan adalah hasil tahu dan terjadi setelah seseorang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek. Penginderaan terjadi melalui pancaindra 

manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 

2) Sikap (attitude) 

Sikap merupakan suatu reaksi atau respon tertutup pada stimulus atau 

objek dari seseorang. Sikap tidak dapat terlihat secara langsung namun hanya 

dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap belum 

terjadi tindakan atau aktivitas tetapi predisposisi tindakan suatu perilaku. 

Sikap merupakan persiapan untuk suatu aksi terhadap objek di lingkungan 

tertentu sebagai suatu peresiapan terhadap objek. 

Sikap memiliki komponen pokok 

a) Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep dari suatu objek 

b) Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek 

c) Kecenderungan untuk bertindak 

Sikap juga memiliki tingkatan 

a) Menerima (receiving) 

Sikap bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang 

diberikan (objek).  

b) Merespon (responding) 

Sikap memberikan pernyataan bila ditanya, mengerjakan, dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan.   
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c) Menghargai (valuing) 

Sikap mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan 

suatu masalah.  

d) Bertanggung jawab (responsible)  

Sikap bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilih dengan 

menanggung semua resiko merupakan sikap yang paling tinggi.   

3) Praktik atau tindakan (practice) 

Perwujutan suatu sikap menjadi nyata perlu adanya faktor pendukung 

atau suatu kondisi yang memungkinkan contohnya seperti fasilitan dan juga 

diperlukan faktor pendukung dari pihak lain. Praktik memiliki beberapa 

tingkatan : 

a) Respon terpimpin (guided response) 

Sesorang melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan 

masi menggunakan suatu panduan. 

b) Mekanisme (mechanism) 

Seseorang melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau 

sesuatu yang telah menjadi kebiasaan. 

c) Adopsi (adoption) 

Sesorang melakukan suatu tindakan atau praktik yang telah 

berkembang dengan baik artinya tindakan atau praktik telah di modifikasi 

tanpa mengurangi apapun (Notoatmodjo, 2012).  
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3. Infeksi Nosokomial 

a. Pengertian Infeksi Nosokomial 

Nosokomial berasal dari Bahasa Yunani, dari kata nosos yang artinya 

penyakit, dan komeo yang artinya merawat. Nosokomion bermakna tempat untuk 

merawat/ Rumah sakit. Infeksi nosokomial dapat dikatakan suatu infeksi yang 

didapat atau terjadi di rumah sakit (Septiari, 2017).  

Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (Health Care Associated Infections) 

yang selanjutnya disingkat HAIs. HAIs  merupakan infeksi yang terjadi pada 

penderita selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan 

lainnya. Penderita tidak dalam masa inkubasi penyakit akibat infeksi tersebut. 

Infeksi nosokomial sebagian besar secara klinis terjadi antara 48 jam sampai 

empat hari sejak penderita mulai dirawat di rumah sakit. Infeksi yang muncul 

setelah penderita pulang dari rumah sakit dapat dikatakan infeksi nosokomial 

rumah sakit. Dan juga infeksi karena pekerjaan pada petugad rumah sakit serta 

tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan 

kesehatan (Kemenkes, 2017 dan Soedarto, 2016) 

b. Batasan Infeksi Nosokomial  

Suatu infeksi nosokomial pada penderita memiliki beberapa kriteria/batasan 

diantaranya: 

1) Tanda-tanda klinik dari infeksi tidak didapatkan saat penderita mulai di 

rawat di rumah sakit.  
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2) Penderita tidak sedang dalam masa inkubasi dari infeksi saat mulai di rawat 

di rumah sakit. 

3) Tanda-tanda klinik infeksi tersebut timbul sekurang-kurangnya setelah 

3x24 jam sejak mulai perawatan. 

4) Infeksi ini bukan merupakan sisa dari infeksi sebelumnya. 

5) Bila saat mulai dirawat di rumah sakit terdapat tanda-tanda infeksi dan 

terbukti didapat ketika dirawat di rumah sakit yang sama pada waktu lalu serta 

belum pernah dilaporkan sebagai infeksi nosokomial (Septiari, 2017). 

c. Tahapan Infeksi Nosokomial 

1) Tahap pertama 

Mikroba patogen bergerak menuju penderita dengan mekanisme 

penyebaran (mode of transmission) terdiri dari penularan langsung dan tidak 

langsung. 

a) Penularan langsung 

Melalui droplet nuclei yang berasal dari petugas, keluarga/ 

pengunjung dan penderita lainnya. Kemungkinan lain berupa darah saat 

tranfusi darah.  

b) Penularan tidak langsung 

- Vehicle-borne yaitu penyebaran/ penularan mikroba patogen melalui 

benda-benda mati seperti peralatan medis, bahan-bahan/ material medis 

atau peralatan lainnya.  
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- Food-borne yaitu penyebaran/ penularan mikroba patogen melalui 

makanan dan minuman yang disajikan penderita. 

- Water-borne yaitu penyebaran/ penularan mikroba patogen melalui 

air, tetapi kemungkinannya kecil karena air di rumah sakit telah melalui 

uji baku.  

- Air-borne yaitu penyebaran/ penularan melalui udara, peluang 

terjadinya infeksi melalui cara ini cukup tinggi karena ruangan/ bangsal 

yang tertutup secara teknis kurang baik ventilasi dan pencahayaannya. 

2) Tahap kedua 

Upaya dari mikroba pathogen untuk menginvasi ke jaringan/ organ 

penjamu (pasien) dengan cara mencari akses masuk seperti adanya kerusakan/ 

lesi kulit atau mukosa dari rongga hidung, dan mulut.  

a) Mikroba patogen masuk ke jaringan/ organ melalui lesi kulit. Hal ini 

dapat terjadi sewaktu melakukan insisi bedah atau jarum suntik. Mikroba 

patogen yang dimaksud antara lain virus hepatitis B. 

b) Mikroba patogen masuk melalui kerusakan/ lesi mukosa saluran 

urogenital karena tindakan invasif seperti 

- Tindakan katerisasi, sitoskopi 

- Pemeriksaan dan tindakan ginekologi 

- Pertolongan persalinan pervaginam patologis, baik dengan bantuan 

instrumen medis 
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c) Cara inhalasi, mikroba patogen masuk melalui rongga hidung menuju 

saluran napas. Partikel infeksiosa yang menular berada di udara dalam 

bentuk aerosol. Penularan langsung dapat terjadi melalui percikan 

ludah apabila terdapat individu yang mengalami infeksi saluran napas 

melakukan ekshalasi paksa seperti batuk atau bersin. Dari penularan 

tidak langsung juga dapat terjadi bila udara dalam ruangan 

terkontaminasi. Lama kontak terpapar antara sumber penularan dan 

penderita akan meningkatkan risiko penularan. Contoh virus influenza 

dan M. tuberculosis. 

d) Cara ingesti yaitu melalui mulut masuk ke dalam saluran cerna. Terjadi 

pada saat makan dan minum dengan makanan dan minuman yang 

terkontaminasi. Contoh Salmonella, Shigella, Vibrio dan sebagainya.   

3) Tahap ketiga 

Mikroba patogen berkembang biak (melakukan multiplikasi) disertai 

dengan tindakan destruktif terhadap jaringan, walaupun ada mengakibatkan 

perubahan morfologis dan gangguan fisiologis jaringan (Septiari, 2017).   

d. Cara Penularan Infeksi Nosokomial 

1) Penularan secara kontak 

Penularan ini dapat terjadi secara kontak langsung, tidak langsung, 

maupun droplet. Penjamu yang berhubungan langsung dengan sumber infeksi 

disebut kontak langsung, misalnya person to person pada penularan infeksi 

virus hepatitis A secara fecal oral. Namun kontak tidak langsung dapat terjadi 
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jika penularan membutuhkan objek perantara (biasanya benda mati). Hal ini 

terjadi karena benda mati tersebut telah terkontaminasi oleh infeksi misalnya 

kontaminasi peralatan medis oleh mikroorganisme. 

2) Penularan melalui common vehicle 

Penularan ini melalui benda mati yang telah terkontaminasi oleh kuman, 

dan dapat menyebabkan penyakit pada lebih dari satu penjamu. Adapun jenis 

yaitu darah/ produk darah, cairan intravena dan obat-obatan.  

3) Penularan melalui udara dan inhalasi  

Penularan ini terjadi apabila mikroorganisme memiliki ukuran yang 

sangat kecil sehingga dapat mengenai penjamu dalam jarak yang cukup jauh, 

dan melalui saluran pernapasan. Misalnya mikroorganisme di dalam sel-sel 

kulit yang terlepas (staphylococcus) dan tuberculosis.  

4) Penularan dengan perantara vektor 

Penularan ini dapat terjadi secara internal dan eksternal. Apabila hanya 

terjadi pemindahan secara mekanis dari mikroorganisme yang menempel pada 

tubuh vektor disebut penularan secara eksternal, misalnya shigella dan 

salmonella oleh lalat. Penularan secara internal apabila mikroorganisme 

masuk ke dalam tubuh vektor, dan dapat terjadi perubahan secara biologis 

misalnya parasite malaria dalam nyamuk atau tidak mengalami perubahan 

biologis misalnya yersenia pestis pada ginjal (Septiari, 2017). 
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e. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan  

PPI di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki fungsi untuk melindungi 

pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima pelayanan kesehatan serta 

masyarakat dalam lingkungannya dengan cara memutus siklus penularan 

penyakit infeksi melalui kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi. 

Kewaspadaan standar yaitu kewaspadaan yang utama, dirancang untuk 

diterapkan secara rutin dalam perawatan seluruh pasien di rumah sakit dan 

fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik yang telah didiagnosis, diduga 

terinfeksi atau kolonisasi Pada tahun 2007, Centers for Disease Control (CDC) 

dan Healthcare Infection Control Practice Advisory Commite (HICPAC) di 

dalam peraturan menteri kesehatan PPI No 27 tahun 2017 merekomendasikan 11 

(sebelas) komponen utama yang harus dilaksanakan dan dipatuhi dalam 

kewaspadaan standar, yaitu 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. 

1) Kebersihan tangan 

Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan 

sabun dan air mengalir bila tangan jelas kotor atau terkena cairan tubuh, atau 

menggunakan alkohol (alcohol-based handrubs) bila tangan tidak tampak 

kotor. Kuku petugas harus selalu bersih dan terpotong pendek, tanpa kuku 
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palsu, tanpa memakai perhiasan cincin. Cuci tangan dengan sabun biasa 

/antimikroba dan bilas dengan air mengalir, dilakukan pada saat: 

a) Bila tangan tampak kotor, terkena kontak cairan tubuh pasien yaitu 

darah, cairan tubuh sekresi, ekskresi, kulit yang tidak utuh, ganti verband, 

walaupun telah memakai sarung tangan. 

b) Bila tangan beralih dari area tubuh yang terkontaminasi ke area lainnya 

yang bersih, walaupun pada pasien yang sama. 

Indikasi kebersihan tangan: 

- Sebelum kontak pasien; 

- Sebelum tindakan aseptik; 

- Setelah kontak darah dan cairan tubuh; 

- Setelah kontak pasien; 

- Setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien 

Hasil yang ingin dicapai dalam kebersihan tangan adalah mencegah agar 

tidak terjadi infeksi, kolonisasi pada pasien dan mencegah kontaminasi dari 

pasien ke lingkungan termasuk lingkungan kerja petugas. 
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Gambar 2.1 Cara Kebesihan tangan dengan Sabun dan Air 

Diadaptasi dari: WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: First Global 

Patient Safety Challenge, World Health Organization, 2009. 
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Gambar 2.2 Cara Kebersihan Tangan dengan Antisepsik Berbasis Alkohol 

Diadaptasi dari WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: 

First Global Patient Safety Challenge, World Health Organization, 2009. 
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2) Alat Pelindung Diri (APD) 

a) Umum 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam APD sebagai berikut: 

- Alat pelindung diri adalah pakaian khusus yang di pakai petugas 

untuk mecegah diri dari bahaya fisik, kimia, biologi/bahan infeksius. 

- APD terdiri dari sarung tangan, masker /respirator partikulat, 

pelindung mata (goggle), perisai /pelindung wajah, kap penutup kepala, 

gaun pelindung /apron, sandal/sepatu tertutup (sepatu boot). 

- Tujuan pemakaian APD untuk melindungi kulit dan membran 

mukosa dari resiko paparan darah, cairan tubuh, kulit yang tidak utuh 

dan selaput lendir dari pasien ke petugas dan sebaliknya. 

- Indikasi penggunaan APD adalah jika melakukan tindakan yang 

memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik 

darah atau cairan tubuh atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari 

petugas. 

- Melepas APD segera dilakukan jika tindakan selesai di lakukan. 

- Tidak dianjurkan menggantungkan masker di leher, memakai sarung 

tangan sambil menulis dan menyentuh permukaan lingkungan. 
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Gambar 2.3 Alat Pelindung Diri (APD) 

b) Jenis-Jenis APD 

- Sarung tangan 

Sarung tangan memiliki tiga jenis, yaitu: 

 Sarung tangan bedah (steril), digunakan saat melaksanakan 

tindakan invasif atau pembedahan. 

 Sarung tangan pemeriksaan (bersih), digunakan untuk melindungi 

petugas pelayanan kesehatan sewaktu melakukan pemeriksaan atau 

pekerjaan rutin. 

 Sarung tangan rumah tangga, dipakai sewaktu memproses 

peralatan, menangani bahan-bahan terkontaminasi, dan saat 

membersihkan permukaan yang terkontaminasi. 
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- Masker 

Masker dipakai untuk melindungi wajah dan membran mukosa 

mulut dari percikan darah dan cairan tubuh dari pasien atau permukaan 

lingkungan udara yang kotor. Fungsi lain masker juga dapat melindungi 

pasien atau permukaan lingkungan udara dari petugas pada saat batuk 

atau bersin. Masker saat di gunakan harus menutupi hidung dan mulut 

serta melakukan Fit Test (penekanan di bagian hidung). 

Cara memakai masker: 

 Pegang pada bagian tali (kaitkan pada telinga saat menggunakan 

kaitan tali karet atau simpulkan tali di belakang kepala jika 

menggunakan tali lepas). 

 Eratkan tali kedua pada bagian tengah kepala atau leher. 

 Tekan klip tipis fleksibel (jika ada) sesuai lekuk tulang hidung 

dengan kedua ujung jari tengah atau telunjuk. 

 Betulkan masker agar melekat erat pada wajah dan di bawah dagu 

dengan baik. 

 Periksa ulang untuk memastikan bahwa masker telah melekat 

dengan benar. 

- Gaun Pelindung 

Gaun pelindung berfungsi melindungi baju petugas dari 

kemungkinan paparan atau percikan darah atau cairan tubuh, atau 
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melindungi pasien dari paparan pakaian petugas pada tindakan steril. 

Segera ganti gaun atau pakaian kerja jika terkontaminasi cairan tubuh 

pasien (darah). 

- Goggle dan perisai wajah  

Perisai wajah arus terpasang dengan baik dan benar agar dapat 

melindungi wajah dan mata. Tujuan pemakaiannya untuk melindungi 

mata dan wajah dari percikan darah, cairan tubuh, sekresi dan eksresi. 

- Sepatu pelindung 

Tujuan pemakaian sepatu pelindung untuk melindung kaki petugas 

dari tumpahan/percikan darah atau cairan tubuh lainnya dan mencegah 

kemungkinan tertusuk benda tajam atau kejatuhan alat kesehatan. 

Sepatu tidak boleh berlubang agar berfungsi optimal. Jenis sepatu 

pelindung seperti sepatu boot atau sepatu yang menutup seluruh 

permukaan kaki. 

- Topi pelindung 

Topi pelindung digunakan untuk mencegah jatuhnya 

mikroorganisme yang ada di rambut dan kulit kepala petugas terhadap 

alat-alat/daerah steril atau membran mukosa pasien dan juga sebaliknya 

untuk melindungi kepala /rambut petugas dari percikan darah atau 

cairan tubuh dari pasien. 

 

 

repository.unimus.ac.id



28 
 

 

c) Pelepasan APD 

Langkah-langkah melepaskan APD adalah sebagai berikut: 

⁻ Lepaskan sepasang sarung tangan 

⁻ Lakukan kebersihan tangan 

⁻ Lepaskan apron 

⁻ Lepaskan perisai wajah (goggle) 

⁻ Lepaskan gaun bagian luar 

⁻ Lepaskan penutup kepala 

⁻ Lepaskan masker 

⁻ Lepaskan pelindung kaki 

⁻ Lakukan kebersihan tangan 

Penggunaan APD pada pasien harus ditetapkan melalui Standar 

Prosedur Operasional (SPO) di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap 

pasien infeksius sesuai dengan indikasi dan ketentuan Pencegahan 

Pengendalian Infeksi (PPI), sedangkan penggunaan APD untuk 

pengunjung juga ditetapkan melalui SPO di fasilitas pelayanan kesehatan 

terhadap kunjungan ke lingkungan infeksius. Pengunjung disarankan untuk 

tidak berlama-lama berada di lingkungan infeksius. 

3) Dekontaminasi peralatan perawatan pasien 

Dekontaminasi peralatan perawatan pasien dilakukan saat  

penatalaksanaan peralatan bekas pakai perawatan pasien yang terkontaminasi 
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darah atau cairan tubuh (pre-cleaning, cleaning, disinfeksi, dan sterilisasi) 

sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) sebagai berikut: 

a) Rendam peralatan bekas pakai dalam air dan detergen lalu dibersihkan 

dengan menggunakan spons sebelum dilakukan disinfeksi tingkat tinggi 

(DTT) atau sterilisasi. 

b) Peralatan yang telah dipakai untuk pasien infeksius harus 

didekontaminasi terlebih dulu sebelum digunakan untuk pasien lainnya. 

c) Pastikan peralatan sekali pakai dibuang dan dimusnahkan sesuai prinsip 

pembuangan sampah dan limbah yang benar. Hal ini juga berlaku untuk 

alat yang dipakai berulang, jika akan dibuang. 

d) Alat bekas pakai yang akan di pakai ulang, setelah dibersihkan dengan 

menggunakan spons, di DTT dengan klorin 0,5% selama 10 menit. 

e) Peralatan nonkritikal yang terkontaminasi, dapat didisinfeksi 

menggunakan alkohol 70%. Peralatan semikritikal didisinfeksi atau 

disterilisasi, sedangkan peralatan kritikal harus didisinfeksi dan 

disterilisasi. 

f) Peralatan yang besar seperti USG dan X-Ray, dapat didekontaminasi 

permukaannya setelah digunakan di ruangan isolasi. 
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Gambar 2.4 Alur Dekontaminasi Peralatan Perawatan Pasien 

 

Keterangan Alur: 

- Pembersihan awal (pre-cleaning): Proses yang membuat benda mati 

lebih aman untuk ditangani oleh petugas sebelum di bersihkan dan 

mengurangi, tapi tidak menghilangkan, jumlah mikroorganisme yang 

mengkontaminasi. 

- Pembersihan adalah proses yang secara fisik membuang semua 

kotoran, darah, atau cairan tubuh lainnya dari permukaan benda mati 

ataupun membuang sejumlah mikroorganisme untuk mengurangi risiko 
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bagi mereka yang menyentuh kulit atau menangani objek tersebut. 

Proses ini adalah terdiri dari mencuci sepenuhnya dengan sabun atau 

detergen dan air atau menggunakan enzim, membilas dengan air bersih, 

dan mengeringkan.  

- Disinfeksi Tingkat Tinggi (DTT) adalah proses menghilangkan 

mikroorganisme, kecuali beberapa endospora bakterial dari objek, 

dengan merebus, menguapkan atau memakai disinfektan kimiawi. 

-  Sterilisasi adalah proses menghilangkan mikroorganisme (bakteri, 

virus, fungi dan parasit) termasuk endospora menggunakan uap tekanan 

tinggi (autoklaf), panas kering (oven), sterilisasi kimiawi, atau radiasi. 

 Sterilisator Uap Tekanan Tinggi (autoklaf) 

Sterilisasi uap tekanan tinggi adalah metode sterilisasi yang 

efektif, tetapi juga paling sulit untuk dilakukan secara benar. Pada 

umumnya sterilisasi ini adalah metode pillihan untuk mensterilisasi 

instrumen dan alat-alat lain yang digunakan pada berbagai fasilitas 

pelayanan kesehatan. Bila aliran listrik bermasalah, maka instrumen-

instrumen tersebut dapat disterilisasi dengan sebuah sterilisator uap 

non-elektrik dengan menggunakan minyak tanah atau bahan bakar 

lainnya sebagai sumber panas. Atur agar suhu harus berada pada 

121°C; tekanan harus berada pada 106 kPa; selama 20 menit untuk 

alat tidak terbungkus dan 30 menit untuk alat terbungkus. Biarkan 
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semua peralatan kering sebelum diambil dari sterilisator. Set tekanan 

kPa atau lbs/in² mungkin berbeda tergantung pada jenis sterilisator 

yang digunakan. Ikuti rekomendasi pabrik, jika mungkin. 

 Sterilisator Panas Kering (Oven): 

Baik untuk iklim yang lembab tetapi membutuhkan aliran listrik 

yang terus menerus, menyebabkan alat ini kurang praktis pada area 

terpencil atau pedesaan. Selain itu sterilisasi panas kering yang 

membutuhkan suhu lebih tinggi hanya dapat digunakan untuk benda-

benda dari gelas atau logam–karena akan melelehkan bahan lainnya. 

Letakkan instrumen di oven, panaskan hingga 170°C, selama 1 (satu) 

jam dan kemudian didinginkan selama 2-2,5 jam atau 160°C selama 

2 (dua) jam. Perlu diingat bahwa waktu paparan dimulai setelah suhu 

dalam sterilisator telah mencapai suhu sasaran. Tidak boleh memberi 

kelebihan beban pada sterilisator karena akan mengubah konveksi 

panas. Sisakan ruang kurang lebih 7,5 cm antara bahan yang akan 

disterilisasi dengan dinding sterilisator. 

4) Pengendalian Lingkungan 

Pengendalian lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain 

berupa upaya perbaikan kualitas udara, kualitas air, dan permukaan 

lingkungan, serta desain dan konstruksi bangunan, dilakukan untuk mencegah 

transmisi mikroorganisme kepada pasien, petugas dan pengunjung.  
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5) Pengelolaan Limbah 

a) Risiko Limbah 

Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai sarana 

pelayanan kesehatan adalah tempat berkumpulnya orang sakit maupun 

sehat, dapat menjadi tempat sumber penularan penyakit serta 

memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan 

kesehatan, juga menghasilkan limbah yang dapat menularkan penyakit. 

Untuk menghindari risiko tersebut maka diperlukan pengelolaan limbah di 

fasilitas pelayanan kesehatan (Kemenkes, 2017). 

b) Jenis Limbah 

1)) Limbah padat dikategorikan berdasarkan potensi bahaya yang 

tergantung didalamnya, volume, dan sifat persisten yang menimbulkan 

masalah yaitu limbah benda tajam, limbah infeksius, limbah patologis, 

limbah farmasi, dan limbah kimia. 

2)) Limbah cair rumah sakit umumnya mengandung senyawa polutan 

organik yang cukup tinggi dan diolah dengan proses biologis, baik yang 

berasal dari buangan domestik maupun buangan limbah medis klinis 

(Yahar, 2011).  

c) Tujuan Pengelolaan Limbah 

- Melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung dan masyarakat 

sekitar fasilitas pelayanan kesehatan dari penyebaran infeksi dan cidera. 
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- Membuang bahan-bahan berbahaya (sitotoksik, radioaktif, gas, 

limbah infeksius, limbah kimiawi dan farmasi) dengan aman. 

6) Penatalaksanaan Linen 

Linen terbagi menjadi linen kotor dan linen terkontaminasi. Linen 

terkontaminasi adalah linen yang terkena darah atau cairan tubuh lainnya, 

termasuk juga benda tajam. Penatalaksanaan linen yang sudah digunakan 

harus dilakukan dengan hati-hati. Kehatian-hatian ini mencakup penggunaan 

perlengkapan APD yang sesuai dan membersihkan tangan secara teratur 

sesuai pedoman kewaspadaan standar dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a) Fasilitas pelayanan kesehatan harus membuat SPO penatalaksanaan 

linen. Prosedur penanganan, pengangkutan dan distribusi linen harus 

jelas,aman dan memenuhi kebutuhan pelayanan. 

b) Petugas yang menangani linen harus mengenakan APD (sarung tangan 

rumah tangga, gaun, apron, masker dan sepatu tertutup). 

c) Linen dipisahkan berdasarkan linen kotor dan linen terkontaminasi 

cairan tubuh, pemisahan dilakukan sejak dari lokasi penggunaannya oleh 

perawat atau petugas. 

d) Minimalkan penanganan linen kotor untuk mencegah kontaminasi ke 

udara dan petugas yang menangani linen tersebut. Semua linen kotor segera 

dibungkus /dimasukkan ke dalam kantong kuning di lokasi penggunaannya 

dan tidak boleh disortir atau dicuci di lokasi dimana linen dipakai. 
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e) Linen yang terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh lainnya harus 

dibungkus, dimasukkan kantong kuning dan diangkut /ditranportasikan 

secara berhati-hati agar tidak terjadi kebocoran. 

f) Buang terlebih dahulu kotoran seperti feses ke washer bedpan, spoelhoek 

atau toilet dan segera tempatkan linen terkontaminasi ke dalam kantong 

kuning /infeksius. Pengangkutan dengan troli yang terpisah, untuk linen 

kotor atau terkontaminasi dimasukkan ke dalam kantong kuning. Pastikan 

kantong tidak bocor dan lepas ikatan selama transportasi. Kantong tidak 

perlu ganda. 

g) Pastikan alur linen kotor dan linen terkontaminasi sampai di laundry 

terpisah dengan linen yang sudah bersih. 

h) Cuci dan keringkan linen di ruang laundry. Linen terkontaminasi 

seyogyanya langsung masuk mesin cuci yang segera diberi disinfektan. 

i) Untuk menghilangkan cairan tubuh yang infeksius pada linen dilakukan 

melalui 2 tahap yaitu menggunakan deterjen dan selanjutnya dengan 

natrium hipoklorit (klorin) 0,5%. Apabila dilakukan perendaman maka 

harus diletakkan di wadah tertutup agar tidak menyebabkan toksik bagi 

petugas. 

7) Perlindungan Kesehatan Petugas 

Lakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap semua petugas baik 

tenaga kesehatan maupun tenaga nonkesehatan. Fasyankes harus mempunyai 

kebijakan untuk penatalaksanaan akibat tusukan jarum atau benda tajam bekas 
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pakai pasien, yang berisikan antara lain siapa yang harus dihubungi saat terjadi 

kecelakaan dan pemeriksaan serta konsultasi yang dibutuhkan oleh petugas 

yang bersangkutan. Petugas harus selalu waspada dan hati-hati dalam bekerja 

untuk mencegah terjadinya trauma saat menangani jarum dan alat tajam lain 

yang dipakai setelah prosedur, saat membersihkan instrumen dan saat 

membuang jarum. Jangan melakukan penutupan kembali jarum yang telah 

dipakai, memanipulasi dengan tangan, menekuk, mematahkan atau melepas 

jarum dari spuit. Buang jarum, spuit, pisau dan peralatan tajam habis pakai 

lainnya kedalam wadah khusus yang tahan tusukan /tidak tembus sebelum 

dimasukkan ke insenerator. Bila wadah khusus terisi ¾ harus diganti dengan 

yang baru untuk menghindari tercecer. 

8) Penempatan Pasien 

a) Tempatkan pasien infeksius terpisah dengan pasien non infeksius. 

b) Penempatan pasien disesuaikan dengan pola transmisi infeksi penyakit 

pasien (kontak, droplet, airborne) sebaiknya ruangan tersendiri. 

c) Bila tidak tersedia ruang tersendiri, dibolehkan dirawat bersama pasien 

lain yang jenis infeksinya sama dengan menerapkan sistem cohorting. 

Jarak antara tempat tidur minimal 1 meter. Untuk menentukan pasien yang 

dapat disatukan dalam satu ruangan, dikonsultasikan terlebih dahulu 

kepada Komite atau Tim PPI. 

d) Semua ruangan terkait cohorting harus diberi tanda kewaspadaan 

berdasarkan jenis transmisinya (kontak,droplet, airborne). 
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e) Pasien yang tidak dapat menjaga kebersihan diri atau lingkungannya 

seyogyanya dipisahkan tersendiri. 

f) Mobilisasi pasien infeksius yang jenis transmisinya melalui udara 

(airborne) agar dibatasi di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan untuk 

menghindari terjadinya transmisi penyakit yang tidak perlu kepada yang 

lain. 

g) Pasien HIV tidak diperkenankan dirawat bersama dengan pasien TB 

dalam satu ruangan tetapi pasien TB-HIV dapat dirawat dengan sesama 

pasien TB. 

9) Kebersihan pernapasan/ etika batuk dan bersin 

Diterapkan untuk semua orang terutama pada kasus infeksi dengan jenis 

transmisi airborne dan droplet. Petugas, pasien dan pengunjung dengan gejala 

infeksi saluran napas, harus melaksanakan dan mematuhi langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a) Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan atau lengan atas. 

b) Tisu dibuang ke tempat sampah infeksius dan kemudian mencuci tangan. 

10) Praktik Menyuntik Yang Aman 

Pakai spuit dan jarum suntik steril sekali pakai untuk setiap suntikan, 

berlaku juga pada penggunaan vial multiple dose untuk mencegah timbulnya 

kontaminasi mikroba saat obat dipakai pada pasien lain. Jangan lupa 

membuang spuit dan jarum suntik bekas pakai ke tempatnya dengan benar. 
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11) Praktik Lumbal Pungsi Yang Aman 

Semua petugas harus memakai masker bedah, gaun bersih, sarung tangan 

steril saat akan melakukan tindakan lumbal pungsi, anestesi spinal /epidural/ 

pasang kateter vena sentral. Penggunaan masker bedah pada petugas 

dibutuhkan agar tidak terjadi droplet flora orofaring yang dapat menimbulkan 

meningitis bakterial (Kemenkes, 2017). 

 

4. Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku 

Hasil penelitian Sulistyowati, 2016 menyatakan bahwa terdapat hubungan 

tingkat pengetahuan dan sikap perawat tentang infeksi nosokomial dengan perilaku 

pencegahan inos di ruang bedah RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Hasil penelitian 

didapatkan tingkat pengetahuan perawat tentang inos dengan perilaku pencegahan 

infeksi nosokomial bervariasi. Hasilnya tingkat pengetahuan perawat tentang inos 

dikategorikan tinggi (53,3%), dan dari hasil observasi perilaku perawat dalam 

pencegahan inos dalam kategori baik (60%). 

Menurut Sugeng, Ghofur and Kurniawati, 2014 dalam penelitiannya bahwa ada 

hubungan positif pengetahuan dan sikap perawat dengan pencegahan infeksi 

nosokomial di ruang Rawat Inap Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Jawa 

Tengah. Tingkat pengetahuan responden baik yaitu 54,2%, sikap responden baik 

yaitu 95,8%, pencegahan infeksi nosokomial responden baik yaitu 75,0%. 

Menurut penelitian Setyobudi, 2013, bahwa dalam penelitiannya mengenai 

hubungan pengetahuan dan lama kerja dengan kepatuhan perawat dalam 
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pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso 

Surakarta pengetahuan perawat berpengaruh terhadap kepatuhan pencegahan 

infeksi nosokomial. Hubungan pengetahuan dengan kepatuhan pencegahan infeksi 

nosokomial menunjukkan adanya kecenderungan semakin tinggi pengetahuan 

perawat, maka tingkat kepatuhannya semakin meningkat. 

Hasil penelitian Arbianti dan Hanirizqy, 2019, dalam penelitiannya mengenai  

hubungan pengetahuan dokter gigi terhadap penggunaan alat perlindungan diri 

(APD) di Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung Semarang didapatkan 

perilaku dokter gigi dalam penggunaan APD memiliki rata – rata perilaku cukup 

baik sekitar 42,2%. Hasil penelitian terdapat hubungan bermakna antara 

pengetahuan dokter gigi terhadap penggunaan APD di RSIGM Sultan Agung 

Semarang, dengan kategori kekuatan hubungan yang sedang. 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Teori Penelitian 

 

 

Determinan /Faktor Internal : 

tingkat kecerdasan, tingkat 

emosional, jenis kelamin 

Determinan /Faktor Eksternal : 

lingkungan fisik, sosial budaya, 

ekonomi, politik 

 

Perilaku 
Pengetahuan 

Sikap 

Tindakan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

1. Pendidikan 

2. Media massa/ informasi 

3. Sosial budaya dan ekonomi 

4. Pengalaman  

5. Usia 

6.  

 Pencegahan Infeksi 

Nosokomial 

 

 

3. Dekontaminasi Peralatan 

Perawatan Pasien 

4. Pengendalian Lingkungan 

5. Pengelolaan Limbah 

6. Penatalaksanaan Linen 

7. Perlindungan Kesehatan Pasien 

8. Penempatan Pasien 

9. Etika Batuk dan Bersin 

10. Praktik Menyuntik yang Nyaman 

11. Praktik Lumbal Fungsi yang Aman 

Infeksi Nosokomial 

 

Cara Penularan  

1. Penularan secara kontak 

2. Penularan melalui common vehicle 

3. Penularan melalui udara dan inhalasi 

4. Penularan dengan perantara vektor 

1. Cuci tangan 

2. Alat pelindung diri / APD 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Kerangka Konsep 

 

D. Hipotesis 

Terdapat hubungan signifikan pengetahuan dokter gigi muda terhadap perilaku 

pencegahan infesksi pasien rawat jalan di RSGM Unimus 

 

 

Pengetahuan  DGM 

RSGM Unimus  

Perilaku DGM RSGM Unimus Pencegahan 

Infeksi Nosokomial 

1. Cuci tangan 

2. APD 
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