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The Relationship between Knowledge of Healthcare Persons about Standard
Precautions: Waste Management with Compliance in Waste Management at
the Central Surgery Installation of Wates Hospital, 2018.
Retnaning Tyas1, Sri Hendarsih2, Rosa Delima Ekwantini3
Department of Nursing Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Jl. Tatabumi No.3
Banyuraden, Gamping, Sleman
Email: retna.tyas@yahoo.com
ABSTRACT
Background: The operating room can be a major source of nosocomial infections
caused by a variety of microorganisms, so the standard of infection prevention is
very important in the operating room, given the contact with the patient's blood
and body fluids, which increases the exposure of the patient to the perioperative
worker.the low compliance of health personnel is due to the lack of knowledge,
especially concerning standard precautions in waste management so that the
purpose of this study is to prove the relationship between knowledge of healthcare
Persons about standard precautions: waste management with compliance in waste
management at the Central Surgery Installation.
Research Method: The type of research used is quantitative analytic
observational (non experimental), with Fisher’s Exact research design, the
sampling method used is total sampling. Samples taken as many as 37 health
workers at the Central Surgery Installation of Wates Hospital consisting of
anesthesia nurses, surgical nurses, anesthesiologists, and surgeons in April 2018.
The research instrument used is questionnaire and observation sheet.After
tabulated data with Fisher’s Exact test with significance level of 0.05.
Discussion: The results showed that the knowledge of respondents with good
category there are 34 people (91.9%), and the category of less there are 3 people
(8.1%). For compliance categorized compliance there are 22 people (59.5%) and
non-compliant category there are 15 people (40.5%).While the value of tabulation
of good knowledge with good category compliance 21 people (56,8%), less good
category and non-compliant category 2 people (5,4%).based on Fisher’s Exact test
results obtained no correlation between knowledge of healthcare persons about
standard precautions: waste management with compliance in waste management
with p-value significance value 0,554 (p> 0,05).
Conclusion: There is no correlation between knowledge of healthcare persons
about standard precautions: waste management with compliance in waste
management at the Central Surgery Installation.
Keywords: knowledge, compliance, waste management
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Hubungan Pengetahuan Tenaga Kesehatan tentang Kewaspadaan Standar:
Pengelolaan Limbah dengan Kepatuhan Pengelolaan Limbah di Instalasi
Bedah Sentral RSUD Wates, Tahun 2018.
Retnaning Tyas1, Sri Hendarsih2, Rosa Delima Ekwantini3
Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Jl. Tatabumi No.3
Banyuraden, Gamping, Sleman, Email: retna.tyas@yahoo.com
ABSTRAK
Latar Belakang: Ruang operasi dapat menjadi sumber utama infeksi nosokomial
yang disebabkan bermacam-macam mikroorganisme, sehingga Standar
pencegahan infeksi sangat penting diterapkan di ruang operasi, mengingat adanya
kontak dengan darah dan cairan tubuh pasien, yang meningkatkan pajanan dari
pasien ke petugas perioperatif. Rendahnya kepatuhan tenaga kesehatan
disebabkan karena kurangnya pengetahuan terutama tentang kewaspadaan standar
dalam pengelolaan limbah sehingga tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan
hubungan pengetahuan tenaga kesehatan tentang kewaspadaan standar:
pengelolaan limbah dengan kepatuhan dalam pengelolaan limbah di Instalasi
Bedah Sentral.
Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif analitik
observasional (non eksperimen), dengan desain penelitian Fisher’s Exact , metode
sampling yang digunakan adalah total sampling. Sampel yang diambil sebanyak
37 tenaga kesehatan di Instalasi Bedah Sentral RSUD Wates yang terdiri dari
perawat anestesi, perawat bedah, dokter anestesi, dan dokter bedah pada bulan
April 2018. Instrument penelitian yang digunakan adalah lembar kuesioner dan
observasi. Setelah ditabulasi data maka dilakukan uji Fisher’s Exact dengan
tingkat kemaknaan 0,05.
Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa pengetahuan responden
dengan kategori baik ada 34 orang (91,9%), dan kategori kurang ada 3 orang
(8,1%). Untuk frekuensi kepatuhan yang dikategorikan patuh ada 22 orang
(59,5%) dan kategori tidak patuh ada 15 orang (40,5%). Sedangkan nilai tabulasi
pengetahuan dengan kepatuhan kategori baik dan patuh 21 orang(56,8%),
kategori kurang baik dan tidak patuh 2 orang (5,4%). Berdasarkan hasil uji
Fisher’s Exact diperoleh hasil tidak ada hubungan pengetahuan tenaga kesehatan
tentang kewaspadaan standar: pengelolaan limbah dengan kepatuhan dalam
pengelolaan limbah dengan nilai signifikansi p-value 0,554 (p> 0,05).
Kesimpulan: Tidak ada hubungan pengetahuan tenaga kesehatan tentang
kewaspadaan standar: pengelolaan limbah dengan kepatuhan dalam pengelolaan
limbah.
Kata Kunci: Pengetahuan, kepatuhan, pengelolaan limbah
1

Mahasiswa, dan

2,3

Dosen Pembimbing Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

xiii
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Ruang operasi adalah suatu lingkungan yang terkendali, dan semua
praktik yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan difokuskan pada
hasil akhir, tidak adanya infeksi pascaoperasi. Ruang operasi juga dapat
menjadi sumber utama infeksi nosokomial yang disebabkan bermacammacam mikroorganisme(Mutaqin,2009).
Infeksi nosokomial adalah salah satu resiko kerja yang dihadapi
oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Darah dan cairan tubuh sebagai
media penularan penyakit dari pasien kepada petugas kesehatan. Tenaga
kesehatan terbanyak di rumah sakit memiliki kontak yang paling lama
dengan pasien dan pekerjaan yang beresiko kontak dengan darah, cairan
tubuh pasien, termasuk jarum suntik bekas pasien, dan bahaya-bahaya lain
yang dapat menjadi media penularan penyakit. Humanodeffeciency Virus
(HIV), Hepatitis B (HBV) dan virus Hepatitis C (HBC) merupakan
ancaman terbesar bagi tenaga kesehatan (Yusran,2008).
Standar pencegahan infeksi sangat penting diterapkan di ruang
operasi, mengingat adanya kontak dengan darah dan cairan tubuh pasien
yang meningkatkan pajanan dari pasien ke petugas perioperatif (Muttaqin,
2009). Penerapan kewaspadaan standar diharapkan dapat menurunkan
risiko penularan pathogen melalui darah dan cairan tubuh lain dari sumber
yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Penerapan ini merupakan

1
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pencegahan

dan

pengendalian

infeksi

dilaksanakan terhadap semua pasien dan

yang

harus

rutin

semua fasilitas pelayanan

kesehatan (WHO, 2008).
Kewaspadaan standar (standard precaution) adalah kewaspadaan
untuk mencegah penyebaran penyakit menular yang diatur menurut
pedoman kewaspadaan isolasi oleh Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)
Committee

dan Hospital Infection Control Practices Advisory

(HICPAC).

Komponen

standard

precaution

meliputi:

kebersihan tangan, Alat Pelindung Diri (APD), dekontaminasi peralatan
perawatan

pasien,

pengendalian

lingkungan,

pengelolaan

limbah,

penatalaksanaan linen, perlindungan petugas kesehatan, penempatan
pasien, hygiene respirasi/etika batuk, praktik menyuntik yang aman, dan
praktik yang aman untuk lumbal punksi (Permenkes, 2017). Menurut
Anwar (2010) pengetahuan merupakan dorongan dasar untuk ingin tahu,
untuk mencari penalaran, dan untuk mengorganisasikan pengalamannya,
adanya unsur pengalaman yang semula tidak konsisten dengan apa yang
tidak diketahui oleh individu akan disusun sehingga tercapai suatu
konsistensi dimana semakin tinggi pengetahuan semakin baik kepatuhan.
Sehingga pengetahuan tenaga kesehatan tentang kewaspadaan standar:
pengelolaan limbah

sangat berpengaruh pada kepatuhan pengelolaan

limbah di ruang operasi. Rendahnya kepatuhan tenaga kesehatan
disebabkan karena kurangnya pengetahuan, kurangnya waktu, kelupaan,
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kurangnya keterampilan, ketidaknyamanan, iritasi kulit, dan kurangnya
pelatihan (Efstathiou, et.al., 2011).
Penelitian yang dilakukan oleh Masloman, Kandou, Tilaar (2011)
tentang Analisis Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di
Kamar Operasi RSUD Dr Sam Ratulangi Tondano didapatkan hasil belum
berjalan sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi
Kementerian Kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Tobe (2013)
tentang hubungan pengetahuan perawat kamar bedah dengan kepatuhan
dalam mengelola limbah benda tajam di Ruang Instalasi Bedah Sentral
RSUP DR. Soeradji Tirtonegoro Klaten didapatkan hasil pengetahuan
dengan kepatuhan kategori kurang baik dan tidak patuh sebanyak 13 orang
(36,1%). Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pengetahuan
tenaga kesehatan yang masih rendah tentang kewaspadaan standar
terutama

pada

pengelolaan

limbah

di

Instalasi

Bedah

Sentral

memungkinkan pencegahan terhadap infeksi tidak bisa dilaksanakan
dengan baik. Selain itu, kepatuhan tenaga kesehatan yang masih rendah
dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai
dengan SOP dapat menyebabkan timbulnya infeksi yang semakin
meningkat dan dapat berdampak bagi kesehatan pasien maupun tenaga
kesehatan.
Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu tenaga kesehatan di
Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates menyatakan bahwa setiap
tenaga kesehatan di RSUD Wates mendapatkan sosialisasi mengenai
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kewaspadaan standar yang dilakukan secara berkala saat akreditasi rumah
sakit. Pengelolaan limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates
sudah baik. Tempat pembuangan limbah medis dan non medis sudah
dibedakan, tenaga kesehatan sudah taat dalam membuang limbah medis
dan non medis yang sesuai dengan tempatnya, tetapi masih ada tenaga
kesehatan yang tidak patuh dalam pengelolaan limbah yaitu tidak
membuang bekas ampul dan jarum spuit langsung di tempatnya jadi
diletakkan di meja persiapan obat sampai menumpuk banyak disebabkan
karena jam terbang tinggi, dan banyaknya pasien yang harus segera di
lakukan operasi.
Berdasarkan fakta-fakta yang telah diulas di atas maka peneliti
akan meneliti Hubungan Pengetahuan Tenaga Kesehatan tentang
Kewaspadaan

Standar:

Pengelolaan

Limbah

dengan

Kepatuhan

Pengelolaan Limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates.
B. Rumusan Masalah
Apakah terdapat hubungan pengetahuan tenaga kesehatan tentang
kewaspadaan standar: pengelolaan limbah dengan kepatuhan pengelolaan
limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates.
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Diketahui

hubungan

kewaspadaan

standar:

pengetahuan

tenaga

kesehatan

pengelolaan

limbah

dengan

tentang
kepatuhan

pengelolaan limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates.
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2. Tujuan Khusus
a. Diketahuinya

tingkat

pengetahuan

dalam

mengaplikasikan

kewaspadaan standar pengelolaan limbah di Instalasi Bedah
Sentral (IBS) RSUD Wates.
b. Diketahuinya kepatuhan tenaga kesehatan dalam pengelolaan
limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates.
D. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup penelitian ini mencakup bidang keperawatan perioperatif
untuk mengetahui hubungan pengetahuan tenaga kesehatan tentang
kewaspadaan standar: pengelolaan limbah dengan kepatuhan pengelolaan
limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates.
E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Sebagai masukan tentang hubungan pengetahuan tenaga kesehatan
tentang kewaspadaan standar: pengelolaan limbah dengan kepatuhan
pengelolaan limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates
dalam mengembangkan ilmu pencegahan infeksi terutama di Instalasi
Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates.
2. Manfaat Praktis
a. Institusi Pelayanan
Penelitian ini sebagai informasi dan memberikan gambaran
pelaksanaan kewaspadaan standar pengelolaan limbah.

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

6

b. Tenaga Kesehatan di Instalasi Bedah Sentral
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan tenaga kesehatan tentang kewaspadaan standar
pengelolaan limbah.
c. Pendidikan
Sebagai bahan masukan dalam proses kegiatan belajar mengajar,
yang berkaitan dengan pengetahuan tenaga kesehatan tentang
kewaspadaan standar pengelolaan limbah.
F. Keaslian Penelitian
1. Aguinaldo (2013) mengenai Hubungan pengetahuan perawat scrub
tentang universal precaution dengan kepatuhan menggunakan alat
pelindung diri pada fase intra operasi di Instalasi Bedah Sentral RSUP
DR. Sardjito Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
kuantitatif observasional analitik (non eksperimen) dengan pendekatan
cross sectional. Sampel dalam penelitian ini menggunakan total
sampling. Insrumen yang digunakan adalah lembar kuesioner dan
observasi. Dari hasil analisa data menggunakan uji statistik chi square
dengan analisa univariat (analisis deskriptif) dan analisis bivariat.
Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan perawat tentang universal
precaution di kamar bedah Instalasi Bedah Sentral RSUP DR. Sardjito
Yogyakarta dari 36 orang sebagian besar dalam kategori baik sebanyak
30 orang (83,3%). Kepatuhan dalam menggunakan alat pelindung diri
pada fase intra operasi universal precaution di kamar bedah Instalasi
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Bedah Sentral RSUP DR. Sardjito Yogyakarta sebanyak 22 orang
(61,1%) dengan kategori patuh. Hasil uji analisis Chi-Square dengan
nilai signifikansi sebesar P=0,024 (P<5%).
Persamaan pada penelitian ini adalah variabel bebas yaitu
pengetahuan tentang universal precaution (kewaspadaan standar).
Jenis penelitian kuantitatif observasional analitik (non eksperimen)
dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini
menggunakan total sampling. Insrumen yang digunakan adalah lembar
kuesioner dan observasi. Perbedaan pada penelitian ini adalah variabel
terikat. Variabel terikat pada sumber tentang Alat Pelindung Diri
sedangkan variabel terikat pada penelitian yang akan dilakukan tentang
kepatuhan pengelolaan limbah,

penelitian yang akan dilakukan di

Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates.
2. Masloman, Kandou, Tilaar (2011) tentang Analisis Pelaksanaan
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Kamar Operasi RSUD Dr
Sam Ratulangi Tondano. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Sampel
dalam penelitian ini menggunakan total sampling. Pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
pedoman wawancara mendalam, observasi langsung dan observasi
dokumen.

Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dan

observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari observasi
dokumen. Dari hasil analisa data menggunakan analisis dengan metode
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analisis

isi

(content analysis). Hasil

penelitian menunjukkan

pelaksanaan kebersihan tangan, pemakaian alat pelindung diri,
pemprosesan peralatan pasien, pengelolaan limbah, pengelolaan
lingkungan, program kesehatan petugas kesehatan, penempatan pasien,
hygiene, respirasi, praktek menyuntik yang aman dan praktek untuk
lumbal pungsi belum berjalan sesuai dengan pedoman pencegahan dan
pengendalian infeksi Kementerian Kesehatan.
Persamaan dengan penelitian ini adalah pengambilan sampel
dengan total sampling. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah
variabel, metode penelitian, tempat penelitian. Penelitian ini memiliki
dua variabel yaitu pengetahuan tenaga kesehatan tentang kewaspadaan
standar: pengelolaan limbah dan kepatuhan pengelolaan limbah.
sedangkan pada keaslian penelitian tersebut hanya memiliki satu
variabel yaitu analisis pelaksanaan pencegahan dan pengendalian
infeksi. Jenis dan metode penelitian ini menggunakan observasi
analitik dengan pendekatan cross sectional sedangkan pada keaslian
penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif
dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data pada
penelitian ini menggunakan kuesioner dan observasi sedangkan pada
keaslian penelitian tersebut menggunakan pedoman wawancara
mendalam, observasi langsung dan observasi dokumen. Tempat yang
digunakan untuk penelitian ini di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD
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Wates sedangkan keaslian penelitian tersebut di Kamar Operasi RSUD
Dr Sam Ratulangi Tondano.
3. Tobe (2013) tentang hubungan pengetahuan perawat kamar bedah
dengan kepatuhan dalam mengelola limbah benda tajam di Ruang
Instalasi Bedah Sentral RSUP DR. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Jenis
penelitian yang digunakan adalah kuantitatif analitik observasional
(non eksperimen), dengan desain penelitian cross sectional, metode
sampling yang digunakan adalah total sampling. Sampel yang
digunakan sebanyak 36 orang perawat kamar bedah yang bekerja di
ruang Instalasi Bedah Sentral RSUP DR. Soeradji Tirtonegoro
Klaten,pada bulan Juli 2013. Instrumen penelitian yang digunakan
adalah lembar quesioner dan lembar observasi. Analisis data dengan
menggunakan uji Chi-Square dengan tingkat kemaknaan 0,05. hasil
penelitian didapatkan pengetahuan perawat kamar bedah dikategorikan
baik 22 orang (61,1%) dan kategori kurang baik 14 orang (38,9%).
Frekuensi kepatuhan perawat kamar bedah yang dikategorikan patuh
15 orang (41,7%), dan kategori tidak patuh 21 orang (58,3%). Hasil
nilai pengetahuan dengan kepatuhan katgori baik dan patuh 14 orang
(38,9%). Kategori kurang baik dan tidak patuh sebanyak 13 orang
(36,1%).
Persamaan dengan penelitian tersebut adalah jenis penelitian
yang digunakan adalah kuantitatif analitik observasional (non
eksperimen), dengan desain penelitian cross sectional, metode
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sampling yang digunakan adalah total sampling. Perbedaan dengan
penelitian ini adalah variabel bebas, variabel terikat. Penelitian ini
variabel bebasnya adalah pengetahuan tenaga kesehatan tentang
kewaspadaan standar: pengelolaan limbah sedangkan pada keaslian
penelitian adalah pengetahuan perawat kamar bedah. Variabel terikat
pada penelitian ini adalah kepatuhan tenaga kesehatan dalam
pengelolaan limbah sedangkan pada keaslian penelitian adalah
kepatuhan dalam mengelola limbah benda tajam. Tempat untuk
penelitian ini di Instalasi Bedah Sentral Tempat untuk penelitian ini di
Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates sedangkan pada keaslian
penelitian di RSUP DR. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka
1. Pengetahuan
a. Pengertian Pengetahuan
Pengetahuan merupakan hasil “tahu”, dan terjadi setelah
orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu.
Pengindraan terjadi melalui pancaindra seseorang. Kognitif
merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya
tindakan seseorang (overt behavior) (Nursalam, 2008).
Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil
tahu seseorang terhadap suatu objek dari indra yang dimilikinya.
Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau
angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari
subjek penelitian atau responden. Pengetahuan memiliki peranan
penting dalam memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang
dan kepatuhan merupakan salah satu dari perilaku seseorang
(Notoatmodjo, 2012).
Pengetahuan yang tinggi dapat diperoleh dari pendidikan
yang tinggi serta dapat diperoleh dari informasi yang ia dapatkan.
Rendahnya pengetahuan seseorang akan membuat mereka sulit dan
tidak mudah memahami dengan apa yang disampaikan orang lain
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sehingga terdapat hambatan dalam menyaring informasi
yang mereka dapat tersebut sehingga dapat berpengaruh terhadap
perilaku yang mereka miliki (Notoatmodjo, 2012).
b. Tingkat Pengetahuan
Tingkat

pengetahuan

dapat

dibagi

menjadi

6

tingkatan

(Notoatmodjo, 2012),yaitu :
1) Tahu
Tahu diartikan mengingat suatu materi yang telah dipelajari
sebelumnya, seperti mengingat kembali sesuatu yang spesifik
dari keseluruhan bahan yang dipelajari atau rangsangan yang
telah diterima. Oleh sebab itu tingkatan ini merupakan tingkat
pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur
bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain:
menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan dan sebagainya.
2) Memahami
Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk
menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan
dapat menginterprestasikan materi tersebut secara benar. Orang
yang telah paham terhadap materi harus dapat menjelaskan,
menyebutkan.

Contoh:

menyimpulkan

dan

meramalkan

terhadap objek yang dipelajari.
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3) Aplikasi
Aplikasi dalam tingkatan ini diartikan kemampuan untuk
menggunakan materi yang telah dipelajari kepada situasi atau
kondisi real sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan sebagai
aplikasi atau pengguna hukum-hukum, rumus, metode, prinsip
dalam konteks atau situasi yang lain.
4) Analisis
Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi
atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih
didalam suatu struktur organisasi dan masih ada kaitannya
dengan satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dari
penggunaan

kata

kerja,

seperti

dapat

menggambarkan,

membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.
5) Sintesis
Sintesis yaitu menunjuk kepada suatu kemampuan untuk
meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian ke dalam
suatu bentuk keseluruhan yang baru, misalnya dapat menyusun
formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.
6) Evaluasi
Evaluasi pada tingkatan

ini berkaitan dengan kemampuan

untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap materi atau
objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteriakriteria yang telah ada.
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c. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan
Menurut Budiman dan Riyanto (2013) faktor yang mempengaruhi
pengetahuan meliputi:
1) Pendidikan
Proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok
dan merupakan usaha mendewasakan manusia melalui upaya
pengajaran dan pelatihan. Pendidikan memengaruhi proses
belajar, makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah
untuk menerima informasi.
2) Informasi/ Media Massa
Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisis dan
menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. Informasi ini
diperoleh dari pendidikan formal maupun nonformal yang
dapat

memberikan

pengaruh

jangka

pendek

sehingga

menghasilkan perubahan dan peningkatan pengetahuan.
Semakin berkembangnya teknologi yang menyediakan
bermacam-macam media massa sehingga dapat mempengaruhi
pengetahuan

masyarakat.

Informasi

mempengaruhi

pengetahuan seseorang jika sering mendapatkan informasi
tentang suatu pembelajaran maka akan menambah pengetahuan
dan wawasannya, sedangkan seseorang yang tidak sering
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menerima informasi tidak akan menambah pengetahuan dan
wawasannya.
3) Sosial, Budaya dan Ekonomi
Seseorang yang mempunyai sosial budaya yang baik
maka pengetahuannya akan baik tapi jika sosial budayanya
kurang baik maka pengetahuannya akan kurang baik.
Tradisi atau budaya seseorang yang dilakukan tanpa
penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk akan
menambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status
ekonomi juga akan menentukan tersedianya fasilitas yang
dibutuhkan untuk kegiatan tertentu sehingga status ekonomi
akan mempengaruhi pengetahuan seseorang. Seseorang yang
memiliki status ekonomi dibawah rata-rata maka seseorang
tersebut akan sulit untuk memenuhi fasilitas yang diperlukan
untuk meningkatkan pengetahuan.
4) Lingkungan
Lingkungan

mempengaruhi

proses

masuknya

pengetahuan kedalam individu karena adanya interaksi timbal
balik ataupun tidak yang akan direspons sebagai pengetahuan
oleh individu. Lingkungan yang baik akan pengetahuan yang
didapatkan akan baik dan sebaliknya, jika lingkungan kurang
baik maka pengetahuan yang didapat juga akan kurang baik.
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5) Pengalaman
Pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman orang lain
maupun diri sendiri sehingga pengalaman yang sudah diperoleh
dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Pengalaman
seseorang tentang suatu permasalahan akan membuat orang
tersebut

mengetahui

bagaimana

cara

menyelesaikan

permasalahan dari pengalaman sebelumnya yang telah dialami
sehingga pengalaman yang didapat bisa dijadikan sebagai
pengetahuan.
6) Usia
Semakin bertambahnya usia maka akan semakin
berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga
pengetahuan yang diperoleh juga akan semakin membaik dan
bertambah .
d. Pengukuran tingkat pengetahuan
Menurut Riwidikdo (2013) skala pengetahuan menggunakan skala
ordinal, dengan menggunakan alat ukur kuesioner. Data yang telah
terkumpul melalui kuesioner kemudian diolah dan dikategorikan.
Untuk

mengkategorikan

tingkat

pengetahuan

responden

menggunakan hasil pengukuran mean dan standar deviasi terhadap
skor jawaban responden. Dimana dibuat tiga (3) kategori yaitu
baik,cukup, dan kurang. Pengkategorian tingkat pengetahuan
responden menggunakan parameter:
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1) Baik, bila nilai responden (x) > mean + 1 SD
2) Cukup, bila nilai responden mean -1 SD < x < mean + 1 SD
3) Kurang, bila nilai responden (x) < mean -1 SD
2. Kepatuhan
a. Pengertian
Kepatuhan adalah perilaku manusia yang taat pada aturan,
perintah, prosedur, dan disiplin. Kepatuhan petugas profesional
adalah perilaku sebagai seorang yang profesional terhadap suatu
aturan, prosedur, atau peraturan yang harus dilakukan atau ditaati
(Arikunto,2010). Kepatuhan terhadap kewaspadaan mengandung
arti bahwa seseorang tenaga kesehatan memiliki kesadaran
untuk:(1) memahami dan menggunakan peraturan kesehatan yang
berlaku; (2) mempertahankan tertib terhadap pelayanan kesehatan;
dan (3) menegakkan kepastian kewaspadaan standar (Kemenkes
RI, 2011).
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan
Menurut Notoatmodjo 2010, faktor yang mempengaruhi kepatuhan
dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1) Pendidikan
Pendidikan

adalah

usaha

sadar

dan

terencana

untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk meningkatkan kepatuhan.
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2) Akomodasi
Suatu usaha harus dilakukan untuk memahami ciri kepribadian
yang dapat mempengaruhi kepatuhan adalah jarak dan waktu.
Biasanya cenderung malas melakukan pada tempat yang jauh
dan menghabiskan banyak waktu.
3) Modifikasi faktor lingkungan dan sosial
Hal ini berarti membangun dukungan sosial dari keluarga dan
teman-teman, kelompok-kelompok pendukung dapat dibentuk
untuk membantu kepatuhan. Lingkungan kerja berpengaruh
besar pada kepatuhan, lingkungan yang harmonis dan positif
akan membawa dampak yang positif, dan lingkungan negatif
akan membawa dampak yang buruk pada motivasi pribadi.
4) Meningkatkan Motivasi Profesional
Meningkatkan interaksi profesional dengan teman sejawat atau
antar profesi adalah suatu hal penting untuk memberikan
umpan balik.
5) Pengetahuan
Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang
melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu, dari
pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang
didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada
perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.
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c. Pengukuran Tingkat Kepatuhan
Menurut Riwidikdo (2013) pengkategorian skala kepatuhan
responden menggunakan skor T (skor baku). Pengkategorian
kepatuhan didasarkan atas mean T. Dasar pengkategorian adalah
jika skor T responden > mean T maka dikatakan patuh dan jika
skor T responden ≤ Mean T maka tidak patuh. Adapun rumus
mencari skor T adalah 50 + 10 (skor Z). Skor Z diperoleh dari
rumus:
𝑍=

𝑀𝑒𝑎𝑛
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 (𝑆𝐷)

3. Kewaspadaan standar
a. Pengertian
Universal precautions merupakan suatu pedoman yang
ditetapkan oleh The Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) Atlanta dan The Occupational Safety and Health
Administration (OSHA), untuk mencegah transmisi dari berbagai
penyakit yang ditularkan melalui darah di lingkungan fasilitas
pelayanan kesehatan Nasronudin (2007). Kewaspadaan Standar
(Standard/Universal Precautions) dan Kewaspadaan berdasarkan
cara penularan (Transmission based Precautions) merupakan pillar
atau tingkatan dari kewas padaan isolasi (Akib, et.al, 2008).
Kewaspadaan standar (Standard Precaution/Universal Precaution)
adalah kewaspadaan dalam pencegahan dan pengendalian infeksi
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rutin dan harus diterapkan terhadap semua pasien di semua fasilitas
kesehatan (Nursalam, 2007).
b. Komponen Kewaspadaan Standar
Berdasarkan peraturan menteri kesehatan no 27 tahun 2017
pasal 1 ayat 1 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian
infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan menyebutkan bahwa PPI
(Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) adalah upaya untuk
mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien,
petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan
kesehatan. Berdasarkan pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa PPI
dilaksanakan melalui penerapan prinsip kewaspadaan standar dan
berdasarkan transmisi, penggunaan antimikroba secara bijak, dan
bundles (Permenkes RI, 2017)..
Berdasarkan

keputusan

129/Menkes/SK/II/2008

Menteri

Tentang

Kesehatan

RI

No.

Standar Pelayanan Minimal

Rumah Sakit menyebutkan bahwa jenis-jenis pelayanan di rumah
sakit yang minimal wajib disediakan oleh rumah sakit salah
satunya tentang pengelolaan limbah (Kemenkes RI, 2008). Pada
tahun 2007, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan
Hospital

Infection

Control

Practices

Advisory

Committee

(HICPAC) merekomendasikan 11 (sebelas) komponen utama yang
harus dilaksanakan dan dipatuhi dalam kewaspadaan standar yaitu
kebersihan tangan, Alat Pelindung Diri (APD),dekontaminasi
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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 (Permenkes RI, 2017).
4. Pengelolaan Limbah
a. Pengertian
Pengelolaan limbah merupakan salah satu upaya kegiatan
pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit atau fasilitas
kesehatan. Limbah dari sarana kesehatan atau rumah sakit secara
umum dibedakan menjadi limbah yang terkontaminasi dan limbah
tidak terkontaminasi. Limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit
atau fasilitas kesehatan sebanyak 85% merupakan limbah tidak
terkontaminasi dan tidak berbahaya bagi perawat, tetapi limbah ini
harus dikelola dengan baik dan benar (Depkes. RI, 2009).
b. 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
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diperlukan pengelolaan limbah di fasilitas pelayanan kesehatan
(Permenkes RI, 2017).
c. Tujuan pengelolaan limbah
1) Melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung dan
masyarakat

sekitar

fasilitas

pelayanan

kesehatan

dari

penyebaran infeksi dan cidera.
2) Membuang bahan-bahan berbahaya (sitotoksik, radioaktif, gas,
limbah infeksius, limbah kimiawi dan farmasi) dengan aman
(Permenkes RI, 2017).
d. Jenis limbah
Tabel

1: Jenis wadah dan label limbah medis padat sesuai
kategorinya.

No Kategori
1
Radioaktif

Warna
Merah

2

Sangat infeksius

Kuning

3

Limbah
Ungu
infeksius,patologi
dan anatomi
Sitotoksis
Ungu

4
5

Limbah
kimia Coklat
dan farmasi
Sumber: Permenkes RI, 2017

Keterangan
Kantong boks timbal
dengan simbol radioaktif
Kantong plastik kuat,anti
bocor, atau kontainer
yang dapat disterilisasi
dengan otoklaf
Plastik kuat dan anti
bocor atau kontainer
Kontainer plastik kuat dan
anti bocor
Kantong plastik atau
kontainer

Fasilitas pelayanan kesehatan harus mampu melakukan
minimalisasi limbah yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi
jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi bahan
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(reduce), menggunakan kembali limbah (reuse) dan daur ulang
limbah (recycle) (Permenkes RI, 2017). Secara umum limbah dapat
dibedakan menjadi limbah cair dan limbah padat. Limbah yang
berasal dari rumah sakit/sarana kesehatan secara umum dibedakan
menjadi (Depkes RI,2010):
1) Limbah rumah tangga atau limbah non medis yaitu limbah
yang tidak kontak dengan darah atau cairan tubuh.
Dikategorikan risiko rendah. Contohnya adalah sisa
makanan, plastik, pembungkus obat,pembungkus makanan.
2) Limbah medis berasal dari bahan yang mengalami kontak
dengan darah atau cairan tubuh pasien. Limbah tersebut
dikategorikan

limbah

berisiko

tinggi

dan

bersifat

menularkan penyakit. Limbah medis dibagi menjadi dua:
a) Limbah klinis
Sebelum

dibawa

ke

tempat

pembuangan

akhir/

pembakaran (insenerator) semua jenis limbah klinis
ditampung dalam kantong kedap air,biasanya berwarna
kuning dan perlu diberi label. Contoh limbah jenis
tersebut ialah perban atau pembungkus yang kotor,
kassa, cairan badan, anggota badan yang diamputasi,
kantung urine dan produk darah.
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b) Limbah laboratorium
Semua limbah laboratorium dikelompokkan sebagai
limbah berisiko tinggi.
3) Limbah berbahaya merupakan limbah kimia yang bersifat
racun. Limbah ini meliputi produk pembersih, disinfektan,
obat-obatan sitotoksik, dan senyawa radioaktif.
e. Proses pengelolaan limbah
Proses pengelolaan limbah dimulai dari tahap identifikasi,
pemisahan,

labeling,

pengangkutan,

pembuangan/pemusnahan.

Tahap-tahap

penyimpanan

hingga

pengelolaan

limbah

tersebut adalah :
1) Tahap identifikasi jenis limbah
Secara umum limbah medis dibagi menjadi padat, cair, dan gas.
Sedangkan limbah medis padat terdiri dari benda tajam, limbah
infeksius, limbah patologi, limbah sitotoksik, limbah tabung
bertekanan, limbah genotoksik, limbah farmasi, limbah dengan
kandungan logam berat, limbah kimia, dan limbah radioaktif.
2) Pemisahan Limbah
Pemisahan limbah dimulai pada awal limbah dihasilkan dengan
memisahkan limbah sesuai dengan jenisnya. Tempatkan limbah
sesuai dengan jenisnya, antara lain:
a) Limbah infeksius: Limbah yang terkontaminasi darah dan
cairan tubuh masukkan kedalam kantong plastik berwarna
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kuning.

Contoh: sampel laboratorium, limbah patologis

(jaringan, organ, bagian dari tubuh, otopsi, cairan tubuh,
produk darah yang terdiri dari serum, plasma, trombosit dan
lain-lain), diapers dianggap limbah infeksius bila bekas
pakai pasien infeksi saluran cerna, menstruasi dan pasien
dengan infeksi yang di transmisikan lewat darah atau cairan
tubuh lainnya.
b) Limbah non-infeksius: Limbah yang tidak terkontaminasi
darah dan cairan tubuh, masukkan ke dalam kantong plastik
berwarna hitam. Contoh: sampah rumah tangga, sisa
makanan, sampah kantor.
c) Limbah benda tajam: Limbah yang memiliki permukaan
tajam, masukkan kedalam wadah tahan tusuk dan air.
Contoh:

jarum,

spuit,

ujung

infus,

benda

yang

berpermukaan tajam.
d) Limbah cair segera dibuang ke tempat pembuangan/pojok
limbah cair (spoelhoek).
3) Wadah tempat penampungan sementara limbah infeksius
berlambang biohazard. Syarat Wadah limbah di ruangan:
a) Harus tertutup
b) Mudah dibuka dengan menggunakan pedal kaki
c) Bersih dan dicuci setiap hari
d) Terbuat dari bahan yang kuat, ringan dan tidak berkarat
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e) Jarak antar wadah limbah 10-20 meter, diletakkan di ruang
tindakan dan tidak boleh di bawah tempat tidur pasien
f) Ikat kantong plastik limbah jika sudah terisi ¾ penuh
4) Pengangkutan
Pengangkutan limbah harus menggunakan troli khusus yang
kuat, tertutup dan mudah dibersihkan, tidak boleh tercecer,
petugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) ketika
mengangkut limbah. Lift pengangkut limbah berbeda dengan
lift pasien, bila tidak memungkinkan atur waktu pengangkutan
limbah.
5) Tempat Penampungan Limbah Sementara
a) Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah sebelum
dibawa ke tempat penampungan akhir pembuangan.
b) Tempatkan limbah dalam kantong plastik dan ikat dengan
kuat. Beri label pada kantong plastik limbah.
c) Setiap hari limbah diangkat dari Tempat Penampungan
Sementara (TPS) minimal 2 kali sehari.
d) Mengangkut limbah harus menggunakan kereta dorong
khusus.
e) Kereta dorong harus kuat, mudah dibersihkan, tertutup
limbah tidak boleh ada yang tercecer.
f) Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) ketika menangani
limbah.
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g) Tempat Penampungan Sementara (TPS) harus di area
terbuka, terjangkau oleh kendaraan, aman dan selalu dijaga
kebersihannya dan kondisi kering.
6) Pengolahan Limbah
a) Limbah infeksius dimusnahkan dengan insenerator.
b) Limbah non-infeksius dibawa ke tempat pembuangan akhir
(TPA).
c) Limbah benda tajam dimusnahkan dengan insenerator.
d) Limbah cair dibuang ke spoelhoek.
e) Limbah

feces,

urin,

darah

dibuang

ke

tempat

pembuangan/pojok limbah (spoelhoek).
7) Penanganan Limbah Benda Tajam/ Pecahan Kaca
a) Jangan menekuk atau mematahkan benda tajam.
b) Jangan meletakkan limbah benda tajam sembarang tempat.
c) Segera buang limbah benda tajam ke wadah yang tersedia
tahan tusuk dan tahan air dan tidak bisa dibuka lagi.
d) Selalu buang sendiri oleh si pemakai.
e) Tidak menyarungkan kembali jarum suntik habis pakai
(recapping).
f) Wadah benda tajam diletakkan dekat lokasi tindakan.
g) Bila menangani limbah pecahan kaca gunakan sarung
tangan rumah tangga.
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h) Wadah Penampung Limbah Benda Tajam · Tahan bocor
dan tahan tusukan
i) Harus mempunyai pegangan yang dapat dijinjing dengan
satu tangan ·
j) Mempunyai penutup yang tidak dapat dibuka lagi·
Bentuknya dirancang agar dapat digunakan dengan satu
tangan ·
k) Ditutup dan diganti setelah ¾ bagian terisi dengan limbah
l) Ditangani bersama limbah medis
8) Pembuangan Benda Tajam
a) Wadah benda tajam merupakan limbah medis dan harus
dimasukkan ke dalam kantong medis sebelum insinerasi.
b) Idealnya semua benda tajam dapat diinsinersi, tetapi bila
tidak mungkin dapat dikubur dan dikapurisasi bersama
limbah lain.
c) Apapun

metode

yang

digunakan

haruslah

tidak

memberikan kemungkinan perlukaan.
Debu sisa pembakaran dari hasil incinerator dapat
menimbulkan risiko, debu hasil pembakaran incinerator
dapat terdiri dari logam berat dan bahan toksik lain
sehingga menimbulkan situasi yang menyebabkan sintesa
dioxin dan furan akibat dari incinerator sering bersuhu area
200-450ᵒC. Selain itu sisa pembakaran jarum dan gelas
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yang sudah terdesinfeksi tidak bisa hancur menjadi debu
dapat masih menimbulkan risiko pajanan fisik.

Metoda

penanganan autoclave dan desinfeksi dengan uap panas
juga dapat menimbulkan produk hazard yang perlu
penanganan yang lebih baik. Pada prinsipnya, untuk
menghindari pajanan fisik maka perlu perawatan dan
operasional incenerator yang baik.
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B. Kerangka Teori

Tingkatan Pengetahuan

1.Tahu

2. Memahami

Patuh

3. Aplikasi
4. Sintesis

Kepatuhaan

5. Analisis
6. Evaluasi

Tidak Patuh

Gambar 1.1. Kerangka Teori
Sumber: Budiman dan Riyanto (2013), Notoatmodjo (2012), Depkes. RI (2009),
Permenkes RI (2017).
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C. Kerangka Konsep

Variable Bebas

Variabel terikat
Patuh

Hubungan pengetahuan perawat
tentang kewaspadaan standar:
pengelolaan limbah (memahami
kewaspadaan standar:pengelolaan
limbah di Instalasi Bedah Sentral)

Kepatuhan Pengelolaan
limbah di Instalasi
Bedah Sentral

Tidak
Patuh

Gambar 1.2. Kerangka Konsep
Sumber: Budiman dan Riyanto (2013), Notoatmodjo (2012), Depkes. RI
(2009), Permenkes RI (2017).

D. Hipotesis
Ha:

Tidak ada hubungan pengetahuan tenaga kesehatan tentang
kewaspadaan standar: pengelolaan limbah dengan kepatuhan
pengelolaan limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian
Jenis dan desain penelitian ini menggunakan desain penelitian
observasional analitik dengan pendekatan

cross sectional untuk

mengetahui hubungan antara pengetahuan tenaga kesehatan tentang
kewaspadaan standar: pengelolaan limbah dengan kepatuhan tenaga
kesehatan dalam pengelolaan limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS)
RSUD Wates. Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional
analitik dengan pendekatan cross sectional karena penelitian ini dilakukan
untuk memperoleh penjelasan tentang faktor resiko dan penyebab serta
hanya dilakukan pengukuran terhadap variabel dan tidak dilakukan
intervensi (Isgiyanto,2009)
B. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga kesehatan di Instalasi
Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates yang terdiri dari perawat bedah,
perawat anestesi, dan dokter bedah dengan jumlah 37 orang. Penentuan
sampel pada penelitian ini menggunakan total sampling dimana semua
tenaga kesehatan di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates yang
terdiri dari perawat bedah, perawat anestesi, dokter anestesi dan dokter
bedah. Penelitian ini menggunakan total sampling karena jumlah populasi
di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates < 100 sehingga seluruh

32
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populasi

dijadikan

sampel

(Sugiyono,2011).

Pada

penelitian

ini

menggunakan karakteristik sampel dengan kriteria inklusi dan eksklusi.
Adapun ciri-ciri kriteria inklusi yang digunakan adalah tenaga kesehatan
di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates (perawat bedah, perawat
anestesi, dokter anestesi, dan dokter bedah), tenaga aktif, belum pensiun,
lama bekerja minimal 1 tahun, bersedia menjadi responden. Adapun ciriciri eksklusi yang digunakan adalah cuti kerja, sedang sakit saat dilakukan
pengambilan data, tugas belajar.
C. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates
pada tanggal 1 April 2018-31 Mei 2018.
D. Variabel Penelitian
Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu :
1. Variabel Bebas (independen)
Variabel bebas pada penelitian ini adalah pengetahuan tenaga
kesehatan tentang kewaspadaan standar pengelolaan limbah.
2. Variabel terikat (dependen)
Variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan tenaga kesehatan
dalam pengelolaan limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS).
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E. Definisi Operasional
Definisi operasional dalam penelitian ini akan diuraikan pada tabel
berikut:
Tabel 2. Definisi Operasional Pengetahuan Tenaga Kesehatan tentang
Kewaspadaan Standar: Pengelolaan Limbah dengan Kepatuhan
Pengelolaan Limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD
Wates.
No

1

2

Variabel
Variabel
bebas:
Pengetahuan
tenaga
kesehatan
tentang
kewaspadaan
standar
pengelolaan
limbah

Variabel
terikat:
Kepatuhan dalam
pengelolaan
limbah

Definisi
Operasional
Jumlah
jawaban
benar pengelolaan
limbah
Instalasi
Bedah Sentral(IBS)
meliputi:
- pemahaman
tentang
kewaspadaan
standar pada
pengelolaan limbah
-tujuan dari
pengelolaan limbah
- jenis-jenis limbah
-pemilahan limbah
-ketersediaan
sarana prasarana
pengelolaan limbah
Hasil
observasi
pada
tenaga
kesehatan terhadap
kepatuhan
pengelolaan limbah,
meliputi:
- limbah medis
- limbah non medis
- Limbah benda
tajam

Alat
ukur
Kuesioner

Skala

Hasil Ukur

Nominal

-

-

Check
list

Nominal

-

-

Baik: nilai
responden
(x) ≥ median
jumlah skore
seluruh
responden
(≥23)
Kurang:
nilai
responden
(x) < median
jumlah skore
seluruh
responden
(<23)

Patuh: skor
T responden
> mean T (≥
50)
Tidak patuh:
skor
T
responden ≤
Mean
T
(<50)

Sumber: Riwidikdo,2013
F. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis pengumpulan data pada penelitian ini adalah data primer
yaitu data yang diambil langsung dari responden menggunakan alat ukur
yang telah tersedia sebagai sumber informasi yang dicari. Teknik
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pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan angket atau
kuesioner dan pengamatan atau observasi
G. Instrumen dan Bahan Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua jenis instrumen yaitu kuesioner dan check
list. Kuesioner digunakan untuk mengukur pengetahuan tenaga kesehatan
tentang kewaspadaan standar: pengelolaan limbah dan

Check List/

Lembar Observasi untuk mengetahui kepatuhan tenaga kesehatan dalam
pelaksanaan pengelolaan limbah. Pada penelitian ini, instrumen yang
digunakan untuk mengumpulkan data sebagai berikut:
1. Kuesioner
Tabel 3. Kisi-kisi Kuesioner Pengetahuan Tenaga Kesehatan dalam
Pengelolaan Limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS).
Varia-bel

No. Item Pertanyaan

Sub Variabel
Pengetahuan
tentang
pengelolaan
limbah di
IBS

Pengertian
kewaspadaan
standar
Tujuan pengelolaan limbah
Jenis-jenis limbah
Proses pengelolaan limbah:
identifikasi,
pemisahan,pengangkutan,penampungan
sementara,
pengelolaan limbah,penanganan
limbah benda tajam
Ketersediaan
sarana
dan
prasarana pengelolaan limbah
Jumlah

Favorable
1,2,3

Unfavorable

4
6,10,11
13,14,16,17,1
8,20,21,24,25

5
7,8,9,12
15,19,22,23

26

Jumlah
3
2
7
12

2
26

Sumber: Permenkes RI, 2017
Penelitian ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 26
pernyataan yang merupakan pernyataan tertutup dengan jawaban benar
dan salah, dengan menggunakan skala data nominal. Kuesioner tersebut
terdiri dari pengertian kewaspadaan standar berjumlah 3 , tujuan
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pengelolaan limbah berjumlah 2, jenis-jenis limbah berjumlah 7, proses
pengelolaan limbah (identifikasi, pemisahan, pengangkutan, penampungan
sementara, pengelolaan limbah, penanganan limbah benda tajam)
berjumlah 12, ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah
berjumlah 2. Responden mengisi tanggal pengkajian, identitas yang terdiri
dari nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, lama kerja, selain itu memilih
kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan kewaspadaan standar pada
jawaban yang tersedia atau jika tidak ada jawaban yang sesuai boleh
mengisi pada jawaban yang tersedia. Selanjutnya responden diminta untuk
memilih salah satu jawaban dengan menggunakan tanda (√) pada lembar
kuesioner. Skor pada pengetahuan yaitu baik jika nilai responden (x) >
mean + 1 SD, cukup jika nilai responden mean -1 SD < x < mean + 1 SD,
kurang jika nilai responden (x) < mean -1 SD. Nilai atau jawaban benar
dilakukan persentase dengan rumus:

𝑃=

Keterangan:

𝑓
𝑋 100 %
𝑛
f: jumlah jawaban benar
n: jumlah pernyataan dalam kuesioner
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2. Check List/ Lembar Observasi
Tabel 4. Kisi-kisi Lembar Observasi Kepatuhan Tenaga Kesehatan
(perawat anestesi dan dokter anestesi) dalam Pengelolaan
Limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS)
Variabel

Sub Variabel

Limbah benda tajam
Limbah medis
Limbah non medis
Jumlah
Sumber: Permenkes RI, 2017
Kepatuhan dalam
pengelolaan limbah

No. Item
Pertanyaan
4
6
3
13

Tabel 5 Kisi-kisi Lembar Observasi Kepatuhan Tenaga Kesehatan
(perawat bedah dan dokter bedah) dalam Pengelolaan Limbah di
Instalasi Bedah Sentral (IBS)
Variabel

Sub Variabel

Limbah benda tajam
Limbah medis
Limbah non medis
Jumlah
Sumber: Permenkes RI, 2017
Kepatuhan dalam
pengelolaan limbah

Pengumpulan

data

dengan

menggunakan

No. Item
Pertanyaan
2
6
2
10

check

list

ini

menggunakan 13 item observasi untuk perawat anestesi dan dokter
anestesi dan 10 item observasi untuk perawat bedah dan dokter bedah
yang terdiri dari limbah benda tajam, limbah medis, limbah non medis,.
Jika poin tersebut dilakukan maka diberi tanda centang (√) pada kolom ya
dan jika tidak dilakukan maka diberi centang (√) pada kolom tidak yang
telah tersedia. Untuk setiap item jika dilakukan diberi poin 1 dan jika tidak
dilakukan diberi poin 0. Penilaian skor kepatuhan dikatakan patuh jika
skor T responden > mean T dan tidak patuh jika skor T responden ≤ Mean
T.
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H. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian
Uji validitas dan reliabilitas dilakukan di Instalasi Bedah Sentral
(IBS) RSUD Kota berjumlah 17 tenaga kesehatan dan Instalasi Bedah
Sentral (IBS) RSUD Wonosari berjumlah 10 tenaga kesehatan pada bulan
Maret 2018.
1. Uji Validitas
Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur
benar-benar mengukur apa yang diukur . Instrumen tersebut dikatakan
valid jika dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara
tepat. Uji validitas dua variabel digunakan rumus Korelasi Product
Moment untuk menghitung korelasi antar skor butir instrumen dengan
skor total. Rumus Korelasi Product Moment yaitu, (Arikunto,2010):
𝑟𝑥𝑦 =

𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)
√{𝑁 ∑ 𝑥 2 − (∑ 𝑥 2 )} × √{𝑁 ∑ 𝑦 2 − (∑ 𝑦 2 )}

Menurut Notoatmojo, (2010) jumlah responden untuk uji coba
pengukuran minimal 20 orang supaya diperoleh distribusi nilai hasil
pengukuran mendekati normal. Uji validitas dan Reliabilitas akan
dilakukan pada bulan Maret 2018 di ruang Instalasi Bedah Sentral
RSUD Kota dengan menggunakan sampel 20 orang terdiri dari dokter
anestesi,dokter bedah, perawat anestesi, perawat bedah.
Setelah dilakukan uji coba kuesioner diperoleh hasil dari 26
butir pernyataan kuesioner pengetahuan tenaga kesehatan semuanya
valid atau tidak ada yang gugur. Koefisien kuesioner pengetahuan
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

39

berkisar antara 0,574-0,707 dimana nilai r pada tabel harus lebih dari
0,367 dengan tingkat kepercayaan 95% (Arikunto, 2010).
2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu
alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas
menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten atau
tetap asas (ajeg) bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap
gejala yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama. Untuk
mengukur reliabilitas pada instrumen kuesioner digunakan rumus Alpha
Cronbach karena peneliti memiliki instrumen dengan

skala ukur

berupa rentangan antara beberapa nilai. Rumus yang digunakan sebagai
berikut (Arikunto,2010):
𝑟11

∑ 𝜎𝑏2
𝑘
=(
)( 2
𝑘−1
𝜎𝑡

Keterangan:
r11

: Reliabilitas Instrumen

k

:banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

∑

𝜎b2

𝜎 t2

: jumlah varian butir
varian total

Suatu butir pernyataan dikatakan reliabel jika nilai r pada
Cronbach Alpha lebih dari 0,367. Hasil dari perhitungan dengan rumus
tersebut menunjukkan hasil yang reliabel dengan nilai Cronbach Alpha
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0,640. Selengkapnya dari hasil uji validitas dan reliabilitas seperti
tersaji dalam lampiran.
I. Prosedur Penelitian
1. Persiapan Penelitian
a. Pengajuan judul penelitian
b. Mengurus perijinan untuk melaksanakan studi pendahuluan di
Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates.
c. Melakukan studi pendahuluan
d. Penyusunan proposal skripsi
e. Seminar proposal skripsi
f. Perbaikan proposal skripsi
g. Mengajukan etical clearance
h. Mengajukan surat pengantar untuk uji instrumen
i. Pendekatan kepada kepala instansi dan penyampaian tujuan
j. Melakukan uji validitas dan reliabilitas
k. Memperbaiki kuesioner
l. Mengajukan surat ijin penelitian dari Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta kepada bagian Diklat RSUD Wates
m. Setelah penelitian ini mendapatkan rekomendasi dari Direktur
(IBS) RSUD Wates, selanjutnya melakukan penelitian dengan
menekankan masalah etik yang meliputi:

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

41

1) Informed Concern (Lembar Persetujuan)
Lembar persetujuan diberikan kepada calon responden
yang akan diteliti. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan
penelitian serta dampak yang akan terjadi selama dan
sesudah pengumpulan data. Apabila responden bersedia
diteliti maka mereka harus menandatangani lembar
persetujuan tersebut, jika menolak maka peneliti tidak
memaksa dan tetap menghormati hak-haknya.
2) Anomality (tanpa nama)
Untuk menjaga kerahasiaan responden dijamin oleh
peneliti, penyajian hasil penelitian hanya ditampilkan
dengan nama inisial.
n. Penyamaan persepsi dengan asisten penelitian:
Kualifikasi pengukur/enumerator minimal berjenjang
pendidikan SMA. Enumerator pada penelitian ini adalah
mahasiswa di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates yang
sebelumnya dilakukan apersepsi terkait penelitian untuk
memberikan

pemahaman

yang

sama

terhadap

semua

enumerator yang berjumlah 1 orang.
2. Pelaksanaan Penelitian
a. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di Instalasi Bedah Sentral
(IBS) RSUD Wates.

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

42

b. Pendekatan kepada kepala ruang Instalasi Bedah Sentral (IBS)
RSUD Wates.
c. Mengidentifikasi faktor inklusi pada responden
d. Responden menyetujui maka dilakukan penandatanganan informed
consent
e. Peneliti melakukan observasi terhadap setiap responden di Instalasi
Bedah Sentral (IBS) terkait kepatuhan dalam pengelolaan limbah
f. Peneliti meminta bantuan pada enumerator untuk membagikan
kuesioner penelitian.
g. Peneliti melakukan apersepsi kepada asisten peneliti terkait
pengambilan data dengan lembar kuesioner yang diberikan secara
langsung kepada responden. Waktu pengisian kuesioner 5-10 menit
pada saat responden melakukan dinas harian.
h. Responden mengisi kuesioner yang telah disediakan.
J. Manajemen Data
1. Pengolahan Data
a. Analisis dan penyusunan hasil dilakukan bulan April. Pengolahan
dan analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik
dengan sistem komputerisasi. Adapun tahapan pengolahan data
sebagai berikut (Notoatmodjo, 2010):
1) Editing
Editing adalah kegiatan untuk melakukan pengecekan lembar
kuesioner dan lembar check list yang bertujuan memeriksa
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kelengkapan data seperti jumlah lembar kuesioner dan lembar
check list yang sesuai dengan jumlah responden., memeriksa
lembar kuesioner dan lembar check list bisa dibaca atau tidak.,
memeriksa jawaban pada lembar kuesioner dan lembar check
list dengan relevansi jawaban.
2) Coding (Pengodean)
Coding adalah kegiatan merubah data berbentuk huruf
menjadi data berbentuk angka atau bilangan dengan cara
memberikan kode untuk masing-masing jawaban menurut
kriteria tertentu. Jenis kelamin kode 1 adalah laki-laki, kode 2
adalah perempuan, usia dengan kode 1 adalah usia 21-40 tahun,
kode 2 dengan usia 41-60 tahun, pendidikan dengan kode 1
adalah D3, kode 2 adalah S1, kode 3 adalah S2, lama kerja
dengan kode 1 < 5 tahun, kode 2 antara 6-10 tahun, kode 3 >10
tahun, kegiatan tentang pengelolaan limbah yang pernah diikuti
dengan kode 1 adalah seminar, kode 2 adalah pelatihan, kode 3
adalah sosialisasi di Rumah Sakit.

Scoring dilakukan pada

hasil jawaban kuesioner dan hasil observasi pada lembar check
list. Scoring pada kuesioner dinilai dengan hasil baik jika nilai
responden (x) > mean + 1 SD, cukup jika nilai responden mean -1
SD < x < mean + 1 SD, dan kurang jika nilai responden (x) < mean 1 SD. Sedangkan skor pada observasi dengan penilaian skor
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kepatuhan dikatakan patuh jika skor T responden > mean T dan
tidak patuh jika skor T responden ≤ Mean T.
3) Procesing
Procesing adalah proses pemindahan data dari lembar
kuesioner dan lembar check list ke dalam media komputer agar
diperoleh masukan data yang siap diolah dengan program
komputer. Pada proses ini peneliti akan memasukkan data yang
telah diteliti ke dalam komputer, kemudian membuat distribusi
frekuensi sederhana.
4) Cleaning
Pengecekan

kembali

data

yang

sudah

di

entry

dan

mengelompokkan data sesuai dengan tujuan penelitian.
5) Tabulating
Peneliti membuat tabel atau membuat distribusi frekuensi
sederhana yang sudah sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Analisa Data
a. Analisis Univariat
Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau
mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian . Analisa
univariat pada penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan
variabel pengetahuan tenaga kesehatan tentang kewaspadaan
standar pengelolaan limbah dan variabel kepatuhan pengelolaan
limbah. Penelitian ini memaparkan analisis responden tentang usia,
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jenis kelamin, lama kerja, pendidikan, kegiatan yang pernah diikuti
berkaitan dengan kewaspadaan standar pengelolaan limbah.
b. Analisis Bivariat
Setelah dilakukan analisis univariat maka hasilnya akan
diketahui karakteristik atau distribusi setiap variabel dan dapat
dilanjutkan analisis bivariat. Analisis bivariat dilakukan pada dua
variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Berdasarkan
data penelitian menggunakan skala nominal dengan nominal maka
uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut
menggunakan uji Fisher’s exact karena merupakan uji korelasi non
parametris dengan tabel 2x2. Pengambilan keputusan apakah ada
hubungan yang bermakna (Signifikan) antara variabel bebas dan
terikat, maka menggunakan p-value yang dibandingkan dengan
tingkat kesalahan (Alpa) yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Apabila pvalue ≤ 0,05 maka H0 ditolak , berarti ada hubungan bermakna
antara variabel bebas dan variabel terikat, apabila p-value ≥ 0,05
maka H0 diterima yang berarti tidak ada hubungan bermakna antara
variabel bebas dan variabel terikat
1. Etika Penelitian
Secara garis besar dalam melaksanakan penelitian ada empat prinsip yang
harus dipegang teguh, yaitu:
1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for human dignity)
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Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek penelitian
untuk mendapatkan informasi tentang tujuan peneliti melakukan
penelitian. Peneliti juga memberikan kebebasan kepada subjek untuk
memberikan

informasi

atau

tidak

memberikan

informasi

(berpartisipasi). Sebagai ungkapan, peneliti menghormati harkat dan
martabat subjek penelitian, seyogianya mempersiapkan formulir
persetujuan subjek ( Informed Concent) yang mencakup:
a. Penjelasan manfaat penelitian
b. Penjelasan kemungkinan resiko dan ketidaknyamanan yang
ditimbulkan
c. Penjelasan manfaat yang didapatkan
d. Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang
diajukan subjek berkaitan dengan prosedur penelitian
e.

Jaminan anonimitas dan kerahasiaan terhadap identitas dan
informasi yang diberikan oleh responden

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (respect for
Privacy and Confidentiality)
Peneliti

menghormati

privasi

setiap

responden

dengan

tidak

mengganggu aktivitas yang ada di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD
Wates dengan jalannya penelitian. Responden mempunyai hak dasar
dan kebebasan dalam memberikan informasi.
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3. Keadilan dan inklusivitas (respect for justice and inclusiveness)
Peneliti perlu menjaga prinsip keterbukaan dan adil dengan kejujuran,
keterbukaan, dan kehati-hatian dengan cara tidak membeda-bedakan
setiap responden dalam melakukan perlakuan, tidak menyimpan
rahasia yang berkaitan dengan penelitian kepada responden, menjawab
dengan jujur yang berkaitan dengan penelitian.
4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (balancing
harms and benefits)
Sebuah penelitian hendaknya memdapatkan manfaat yang lebih dan
peneliti hendaknya meminimalisasi dampak yang merugikan bagi
subjek. Peneliti mendapatkan manfaat dari hasil penelitian yang
dilakukan terhadap responden di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD
Wates sehingga peneliti akan memberikan bahan kontak yang
sepantasnya kepada responden. Selain itu responden terbantu dengan
adanya enumerator sehingga peneliti akan memberikan bahan kontak
yang sepantasnya.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Rumah Sakit Umum Daerah Wates menurut sejarahnya merupakan
kelanjutan dari peninggalan pemerintahan penjajahan Belanda, terletak di
sebelah alun-alun Wates, jalan Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon
Progo. Setelah kemerdekaan keberadaannya tetap dilestarikan, pada tahun
1963 ditetapkan dengan Peraturan Daerah TK II Kulon Progo Nomor 6
Tahun 1963. Saat itu kedudukan rumah sakit masih menjadi satu dengan
Dinas Kesehatan Rakyat (DKR).
Pada tanggal 26 Februari 1983 RSUD Wates diresmikan oleh
Menteri Kesehatan yang menjabat pada waktu itu dengan menetapkan
RSUD Wates sebagai akreditasi D. RSUD Wates ditingkatkan kelasnya
menjadi kelas C dengan terbitnya Surat Keputusan Menkes Nomor
491/SK/V/1994 tentang Peningkatan Kelas RSUD Wates milik Pemda TK
II Kulon Progo menjadi C. Upaya untuk meningkatkan RSUD Wates
dalam pengelolaannya agar lebih mandiri terus diupayakan dengan
mempersiapkan RSUD Wates menjadi Unit Swadana melalui tahap uji
coba selama 3 tahun. Setelah menjalani ujicoba maka ditetapkan menjadi
RSUD Unit Swadana melalui SK bupati No. 343/2001.
Surat

Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor:

720/Menkes/SK/VI/2010 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit RSUD
Wates Milik Pemerintah Daerah Kulon Progo sebagai RSUD kelas B Non
48
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Pendidikan pada tanggal 15 Juni 2010. RSUD Wates telah lulus
akreditasi versi 2012 dengan Paripurna yang diserahkan langsung oleh
Bupati Kulon Progo tanggal 18 Agustus 2016. Pada tanggal 15 Juni 2015
RSUD Wates telah menjadi RS Pendidikan.
Ruang Instalasi Bedah Sentral (IBS) di RSUD Wates

dibagi

menjadi 3 ruangan yaitu ruang penerimaan, ruang operasi, dan Recovery
Room (RR). Di ruang operasi mempunyai 5 ruangan yang terdiri dari 2
ruang bedah umum, 1 ruang orthopedi, 1 ruang bedah obstetri ginekologi,
dan 1 ruang bedah mata. Ruang penerimaan digunakan untuk menerima
pasien sedangkan Recovery Room untuk ruang pemulihan post operasi. Di
IBS RSUD Wates terdapat 6 perawat anestesi, 2 dokter anestesi, 16
perawat bedah, dan 13 dokter bedah. Jumlah operasi tiap hari di RSUD
Wates rata-rata 18-20 pasien/hari.
Penanganan limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di RSUD
Wates untuk mencegah terjadinya infeksi telah ada SOP mengenai
pengelolaan limbah. Berdasarkan penjelasan dari kepala ruang Instalasi
Bedah Sentral (IBS) di RSUD Wates bahwa setiap tenaga kesehatan di
IBS telah mengetahui tentang SOP pengelolaan limbah tetapi untuk
mematuhi SOP tersebut dibutuhkan kepatuhan dari masing-masing tenaga
kesehatan, sebagai kepala ruang selalu mengingatkan untuk mematuhi
SOP ketika pre conference, rapat, dan memberi tulisan seperti sampah
infeksius, non infeksius di setiap tempat pembuangan sampah. Di RSUD
Wates juga sudah ada PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) yang
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bertugas

dalam

mengendalikan

infeksi.

Sedangkan

peningkatan

pengetahuan tenaga kesehatan di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di RSUD
Wates tentang pengelolaan limbah dilakukan dengan mengikuti seminar
dan pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan atau seminar dilakukan
desiminasi atau memberikan informasi kembali ke tenaga kesehatan di
Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates melalui Pre Conference atau
melalui rapat.
B. Hasil Penelitian
1. Karakteristik Responden
Tabel 6. Karakteristik responden yang terdiri dari perawat anestesi,
dokter anestesi, perawat bedah, dan dokter bedah.
No
Karakteristik
1
Jenis Kelamin
2

Usia

3

Pendidikan

4

Lama kerja

5

Kegiatan
yang
pernah
diikuti
berkaitan
dengan
kewaspadaan
standar
(Patient
Safety) pengelolaan
limbah
Sumber: Data Primer 2018

a.
b.
a.
b.
a.
b.
c.
a.
b.
c.
a.
b.
c.

Kategori
Laki-laki
Peerempuan
21-40
41-60
D3
S1
S2
2-5 th
6-10 th
>11 th
Seminar
Pelatihan
Sosialisasi di RS

f
28
9
18
19
15
7
15
16
8
13
20
9
8

%
75,7
24,3
48,6
51,4
40,5
18,9
40,5
43,2
21,6
35,1
54,1
24,3
21,6

Penelitian ini dilakukan di RSUD Wates. Jumlah responden ada 37,
karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin,
umur, pendidikan, dan lama kerja, seperti pada tabel 6. Dari data
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tersebut menunjukkan jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki, usia
rata-rata sama antara rentang umur 21-40 tahun dan 41-60 tahun,
pendidikan terbanyak dengan tingkat pendidikan D3 dan S2, lama
kerja rata-rata sama antara rentang 2-5 tahun dan > 11 tahun , kegiatan
terbanyak yang diikuti adalah seminar.
2. Distribusi Variabel Penelitian
a. Pengetahuan
Tabulasi data pengetahuan tenaga kesehatan tentang
kewaspadaan standar: pengelolaan limbah di Instalasi bedah
Sentral (IBS) RSUD Wates disajikan pada tabel berikut:
Tabel 7. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Tenaga Kesehatan
tentang Kewaspadaan Standar: Pengelolan Limbah di
Instalasi bedah Sentral (IBS) RSUD Wates
Variabel
Penelitian
Pengetahuan

Kategori
Baik
Kurang

total
Sumber: Data Primer 2018

Frekuensi
(f)
34
3
37

Persen
(%)
91,9
8,1
100,0

Berdasarkan tabulasi data pada tabel 7. diketahui bahwa
sebagian besar pengetahuan responden dalam kategori baik
sebanyak 91,9%.
b. Kepatuhan
Tabulasi

data

kepatuhan

tenaga

kesehatan

dalam

pengelolaan limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates
disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 8. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Tenaga Kesehatan dalam
Pengelolan Limbah di Instalasi bedah Sentral (IBS) RSUD
Wates
Variabel
Penelitian

Kategori

Patuh
Tidak patuh
total
Sumber: Data Primer 2018
Kepatuhan

Frekuensi
(f)
22
15
37

Persen
(%)
59,5
40,5
100,0

Berdasarkan tabulasi data pada tabel 8. diketahui bahwa
sebagian besar tingkat kepatuhan responden dalam kategori patuh
sebanyak 59,5%.
3. Analisis Bivariat
a. Tabulasi silang pengetahuan tenaga kesehatan tentang
kewaspadaan standar:pengelolaan limbah dengan kepatuhan
dalam pengelolaan limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS)
RSUD Wates disajikan pada tabel berikut:
Berdasarkan tabel 9. menunjukkan bahwa pengetahuan
tenaga kesehatan tentang kewaspadaan standar: pengelolaan
limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates dengan
kategori baik dengan kepatuhan kategori patuh dalam pengelolaan
limbah sebanyak 21 orang(56,8%),

dan pengetahuan dengan

kategori kurang dengan kepatuhan kategori tidak patuh sebanyak 2
orang (5,4%).
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Tabel 9. Tabulasi Silang antara Pengetahuan Tenaga Kesehatan
tentang Kewaspadaan Standar:Pengelolaan Limbah
dengan Kepatuhan dalam Pengelolaan Limbah di
Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates
Tingkat
Pengetahuan

Baik
Kurang
Jumlah

Tingkat Kepatuhan

Patuh Persen (%) tidak
patuh
21
56,8
13
1
2,7
2
22
59,5
15

Total Persen
(%)
Persen
(%)
35,1 34
5,4 3
40,5 37

91,9
8,1
100

Sumber: Data primer 2018
b. Hasil Uji Statistik Fisher’s Exact
Pengujian statistik bertujuan untuk mengetahui hubungan
antara pengetahuan tenaga kesehatan tentang kewaspadaan standar:
pengelolaan limbah dengan kepatuhan dalam pengelolaan limbah
di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates. Dalam penelitian ini
hipotesis yang ditetapkan adalah ada hubungan pengetahuan tenaga
kesehatan tentang kewaspadaan standar: pengelolaan limbah
dengan kepatuhan pengelolaan limbah di Instalasi Bedah Sentral
(IBS) RSUD Wates.
Mengetahui ada tidaknya hubungan antara pengetahuan
tenaga kesehatan tentang kewaspadaan standar: pengelolaan
limbah dengan kepatuhan pengelolaan limbah di IBS RSUD Wates
digunakan uji Fisher’s Exact karena tidak memenuhi syarat pada
uji Chi-square. Uji statistik dalam penelitian ini menggunakan
bantuan komputer yaitu program SPSS 21,0.
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Berdasarkan perhitungan statistik diperoleh hasil Fisher’s
Exact dengan nilai signifikansi p-value 0,554 (p > 0,05), sehingga
dapat dinyatakan tidak ada hubungan antara pengetahuan tenaga
kesehatan

tentang

kewaspadaan

standar:pengelolaan

limbah

dengan kepatuhan pengelolaan limbah di Instalasi Bedah Sentral
(IBS) RSUD Wates. Nilai koefisiensi Contigensi sebesar 0,554
lebih dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan tidak ada hubungan
antara kedua variabel. Tabel uji Fisher’s Exact terlampir.
C. Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan
tenaga kesehatan tentang kewaspadaan standar:pengelolaan limbah dengan
kepatuhan pengelolaan limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD
Wates tahun 2018.
1. Pengetahuan Tenaga Kesehatan tentang Kewaspadaan Standar:
Pengelolaan Limbah
Pengetahuan responden dengan kategori baik ada 34 orang
(91,9%), dan kategori kurang ada 3 orang (8,1%). Hasil tersebut
memberikan gambaran bahwa pengetahuan tenaga kesehatan tentang
kewaspadaan standar: pengelolaan limbah di Instalasi Bedah Sentral
(IBS) RSUD Wates sebagian besar baik. Berdasarkan pernyataan dari
kepala ruang di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates sebagian
besar tenaga kesehatan di sana telah mengikuti seminar dan pelatihan
sehingga pengetahuannya menjadi baik. Dari hasil penelitian
menunjukkan tenaga kesehatan yang mengikuti seminar ada 20 orang,
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pelatihan ada 9 orang, dan sosialisasi di RSUD Wates ada 8 orang. Hal
tersebut sesuai dengan Suciati (2015) dalam Chandra (2016) bahwa
pelatihan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan,
pelatihan akan bersifat spesifik,praktis, dan dapat diaplikasikan segera,
pelatihan

digunakan

untuk

memperbaiki

penguasaan

berbagai

keterampilan kerja dalam jangka waktu yang relatif singkat.
Menurut Budiman (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi
pengetahuan adalah pendidikan, informasi/media massa, sosial,
budaya, ekonomi, lingkungan, pengalaman, dan usia. Faktor
pengetahuan tersebut bisa mempengaruhi pengetahuan responden
untuk menjadi tahu kemudian dapat menentukan tenaga kesehatan di
IBS RSUD Wates menjadi patuh terhadap pengelolaan limbah di IBS
RSUD Wates. Dari hasil penelitian di atas menunjukkan pengetahuan
baik sejumlah 34 orang (91,9%), sebagian besar pengetahuan baik
karena tenaga kesehatan di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates
telah menempuh pendidikan minimal D3, dengan pendidikan tersebut
tenaga kesehatan di sana telah mendapatkan

materi tentang

pencegahan infeksi terutama pengelolaan limbah. Hal tersebut sesuai
dengan penelitian Rahmah (2012) tentang faktor yang berhubungan
dengan pengetahuan post sectio caesaria yang menunjukkan ada
hubungan antara pendidikan dengan pengetahuan, hal tersebut juga
sesuai dengan teori Budiman dan Riyanto (2013) bahwa makin tinggi
pendidikan seseorang maka makin mudah untuk menerima informasi
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dan menurut Meliono (2007), semakin tinggi tingkat pendidikan
seseorang maka semakin mudah seseorang dalam menerima dan
menyesuaikan hal baru.
Faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan adalah bekerja di
rumah sakit dengan lama kerja lebih dari 2 tahun dapat meningkatkan
pengetahuan karena tenaga kesehatan di Instalasi Bedah Sentral (IBS)
RSUD Wates telah banyak memiliki pengalaman dan banyak belajar
tentang pengelolaan limbah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian
yang dilakukan Rahmah (2012) yang menunjukkan ada hubungan
antara lama kerja dengan pengetahun. Demikian juga menurut
Notoatmodjo (2009) bahwa pengetahuan dapat meningkat karena
adanya pengalaman - pengalaman yang didapatkan selama hidup yaitu
didapatkan dari lamanya kerja seseorang tersebut.
Selain faktor pendidikan, pengalaman, dan pelatihan, faktor
lain yang mempengaruhi pengetahuan adalah usia. Tenaga kesehatan
di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates dengan usia 21-40 ada
18 orang dan usia 41-60 ada 19 orang. Dengan usia yang sudah dewasa
membuktikan pengetahuan tenaga kesehatan di Instalasi Bedah Sentral
(IBS) RSUD Wates semakin baik yang sesuai dengan penelitian
Rahmah (2012) dengan hasil ada hubungan umur dengan pengetahuan.
Menurut Budiman dan Riyanto (2013), semakin bertambahnya usia
maka semakin berkembangnya daya tangkap dan pola pikir sehingga
pengetahuan yang diperoleh semakin baik.
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Selain pengetahuan yang baik, terdapat 8,1% pengetahuan
tenaga kesehatan di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates yang
kurang baik. Pengetahuan yang kurang baik bisa disebabkan karena
lingkungan di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates yang kurang
baik, kurangnya dukungan motivasi menyebabkan seseorang malas
untuk

mengembangkan

pengetahuan

sehingga

pengetahuannya

cenderung kurang baik,sehingga memiliki pendidikan minimal D3,
sudah mengikuti seminar atau pelatihan, memiliki pengalaman yang
banyak, atau usia sudah dewasa

tetapi belum tentu memiliki

pengetahuan yang baik karena faktor lingkungan lebih besar
berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan. Hal ini sesuai dengan
penelitian Sinaga tentang hubungan lingkungan sosial dengan
efektivitas belajar mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang
menunjukkan ada hubungan antara lingkungan sosial dengan
efektivitas belajar. Menurut Budiman & Riyanto (2013) bahwa
lingkungan mempengaruhi proses masuknya pengetahuan ke dalam
individu karena adanya timbal balik yang akan direspon sebagai
pengetahuan individu, lingkungan yang baik akan menciptakan
pengetahuan yang baik, dan sebaliknya.
2. Kepatuhan Tenaga Kesehatan dalam Pengelolaan Limbah
Kepatuhan tenaga kesehatan dalam pengelolaan limbah di
Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates dengan kategori patuh ada
22 orang (59,5%) dan kategori tidak patuh ada 15 orang (40,5%). Hal
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tersebut memberikan gambaran bahwa sebagian besar tenaga kesehaan
di IBS RSUD Wates patuh dalam pengelolaan limbah. Menurut
Arikunto (2010), kepatuhan adalah perilaku manusia yang taat pada
aturan, perintah, prosedur, dan disiplin. Menurut Notoatmodjo (2012),
faktor yang mempengaruhi kepatuhan yaitu pendidikan, akomodasi,
modifikasi faktor lingkungan dan sosial, meningkatkan motivasi
profesional, dan pengetahuan.
Sebagian besar tenaga kesehatan di Instalasi Bedah Sentral
(IBS) RSUD Wates kategori patuh dalam pengelolaan limbah di IBS
disebabkan karena pendidikan dari tenaga kesehatan minimal sudah
berpendidikan D3 sehingga meningkatkan proses belajar tenaga
kesehatan di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates menjadi aktif
mengembangkan kepatuhan. Penelitian tersebut sesuai dengan
penelitian Kusumaningtiyas (2012) tentang faktor yang berhubungan
dengan tingkat kepatuhan perawat melalui cuci tangan didapatkan hasil
bahwa pendidikan berhubungan dengan kepatuhan. Menurut Achiyat
(2005), pendidikan merupakan suatu bekal yang harus dimiliki
seseorang dalam bekerja, dengan pendidikan seseorang dapat
mempunyai suatu ketrampilan, pengetahuan serta kemampuan, dengan
tingkat pendidikan yang memadai diharapkan seseorang dapat lebih
menguasai pekerjaan yang dibebankan kepadanya karena keterbatasan
pendidikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan dunia
kerja yang diinginkannya.
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Menurut Green (2000) dalam Suciati (2015) salah satu yang
mempengaruhi kepatuhan adalah fasilitas atau sarana, dengan fasilitas
yang memadai maka pekerja akan lebih patuh terhadap sesuatu yang
akan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa akomodasi atau
kelengkapan sarana juga mempengaruhi kepatuhan. Berdasarkan hasil
observasi di ruangan Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates
menunjukkan bahwa fasilitas untuk pengelolaan limbah sudah
memadai di ruang operasi seperti safety box, tempat pembuangan
limbah sementara dengan pedal, plastik warna kuning, plastik warna
hitam, dan spoelhoek yang ditempatkan di pojok ruangan yang mudah
terjangkau oleh tenaga kesehatan di IBS sehingga meningkatkan
tenaga kesehatan di IBS RSUD Wates untuk selalu patuh dalam
pengelolaan limbah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Arfianti (2010) tentang faktor yang berhubungan
dengan tingkat kepatuhan cuci tangan yang menunjukkan bahwa ada
hubungan yang signifikan antara fasilitas tempat cuci tangan dengan
kepatuhan cuci tangan.
Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairiah
(2012) tentang faktor yang berhubungan dengan kepatuhan perawat
untuk penggunaan Alat Pelindung Diri bahwa tidak ada hubungan
antara pendidikan dan lama kerja dengan kepatuhan dan penelitian
yang dilakukan oleh Amalia (2016) tentang faktor yang berhubungan
dengan tingkat kepatuhan tenaga kesehatan melakukan cuci tangan
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bahwa tidak ada hubungan antara ketersediaan fasilitas dengan
kepatuhan sehingga ada faktor lain yang membuat kepatuhan tenaga
kesehatan di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates tidak patuh.
Ketidakpatuhan tenaga kesehatan di Instalasi Bedah Sentral (IBS)
RSUD Wates disebabkan karena tenaga kesehatan di IBS masih
membuang sampah infeksius dan non infeksius tidak sesuai dengan
tempatnya, misalnya membuang plastik bekas dan flabot yang tidak
terkontaminasi ke tempat pembuangan sampah warna kuning.
Dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2016)
bahwa alasan tidak patuh karena sudah terbiasa dengan kebiasaan
sebelumnya yang tidak sesuai dengan aturan yang baru, selain itu
kepala ruang di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates juga
mengungkapkan bahwa selalu mengingatkan untuk mematuhi SOP
ketika pre conference, rapat, dan memberi tulisan seperti sampah
infeksius, non infeksius di setiap tempat pembuangan sampah tetapi
jika tenaga kesehatan di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates
masih tidak patuh maka harus kembali lagi ke diri masing-masing jika
memang sudah terbiasa dengan hal yang tidak baik atau memang tidak
mau mengubah kebiasaan yang tidak baik maka tidak akan bisa
menjadi patuh terutama dalam upaya untuk menciptakan pengelolaan
limbah yang lebih baik.
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3. Hubungan Pengetahuan Tenaga Kesehatan tentang Kewaspadaan
Standar: Pengelolaan Limbah dengan Kepatuhan Pengelolaan
Limbah
Hasil Fisher’s Exact dengan nilai signifikansi p-value 0,554 (p
> 0,05) , sehingga dapat dinyatakan

tidak ada hubungan antara

pengetahuan tenaga kesehatan tentang kewaspadaan standar :
pengelolaan limbah dengan kepatuhan pengelolaan limbah di Instalasi
Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates. Berdasarkan hasil dari uji statistik
menunjukkan tidak ada hubungan antara kedua variabel tetapi jika
dilihat dari pola hasil tabulasi silang terdapat perbedaan bahwa tenaga
kesehatan yang memiliki pengetahuan baik lebih mengarah kepada
tingkat kepatuhan yang patuh dan tenaga kesehatan yang memiliki
pengetahuan kurang lebih mengarah pada tingkat kepatuhan tidak
patuh.
Menurut Nursalam (2008), Kognitif merupakan domain yang
sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt
behavior). Menurut Notoatmodjo (2012), pengetahuan memiliki
peranan penting dalam memberikan pengaruh terhadap perilaku
seseorang dan kepatuhan merupakan salah satu dari perilaku
seseorang. Dari teori tersebut maka pengetahuan tenaga kesehatan
tentang kewaspadaan standar:pengelolaan limbah seharusnya memiliki
hubungan dengan kepatuhan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan
dalam pengelolaan limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD
Wates, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairiah (2017)
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tentang faktor yang berhubungan dengan kepatuhan perawat untuk
penggunaan Alat Pelindung Diri bahwa hasilnya menunjukkan ada
hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan. Selain itu, penelitian
Amalia (2016) tentang faktor yang berhubungan dengan tingkat
kepatuhan cuci tangan menunjukkan bahwa ada hubungan antara
pengetahuan dengan kepatuhan.
Hasil dari penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara
kedua variabel tersebut karena kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh
pengetahuan tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan.
Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Chandra
(2016) yang menyimpulkan tidak ada hubungan pengetahuan dengan
kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri yang disebabkan karena
kebiasaan tidak menggunakan APD, pengawasan, dan sarana prasarana
yang tidak memadai. Kebiasaan tenaga kesehatan di Instalasi Bedah
Sentral (IBS) RSUD Wates yang membuang limbah tidak sesuai
tempatnya masih banyak yang melakukannya sehingga menyebabkan
tenaga kesehatan tidak bisa mematuhi SOP tentang pengelolaan
limbah. Kepala ruang di instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates
selalu mengingatkan untuk mematuhi SOP tentang pengelolaan limbah
tetapi masih ada yang tidak patuh, memang tidak ada sanksi yang tegas
jika tenaga kesehatan tidak bisa patuh dalam pengelolaan limbah tetapi
kepala ruang di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates
mengingatkan supaya tidak diulang lagi kebiasaan membuang limbah

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

63

yang tidak sesuai tempatnya. didukung juga dengan penelitian Sinaga
(2016) tentang faktor yang berhubungan dengan kepatuhan perawat
terhadap pembuangan sampah medis yang menunjukkan hasil bahwa
tidak ada hubungan pengetahuan dengan kepatuhan.
Pengelolaan limbah merupakan salah satu upaya kegiatan
pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit atau fasilitas
kesehatan (Depkes RI, 2009). Tenaga kesehatan terbanyak di rumah
sakit memiliki kontak yang paling lama dengan pasien dan pekerjaan
yang beresiko kontak dengan darah, cairan tubuh pasien, termasuk
jarum suntik bekas pasien, dan bahaya-bahaya lain yang dapat menjadi
media penularan penyakit (Yusran, 2008). Berdasarkan hasil penelitian
didapatkan hasil pengetahuan baik dengan kepatuhan patuh ada 21
(56,8%) sehingga bekal pengetahuan yang baik dengan kepatuhan
patuh yang dimiliki tenaga kesehatan di Instalasi Bedah Sentral (IBS)
RSUD Wates dapat dengan mudah melaksanakan upaya pencegahan
dan pengendalian infeksi dengan melakukan pengelolaan limbah yang
baik.
Standar pencegahan infeksi sangat penting diterapkan di ruang
operasi mengingat adanya kontak dengan darah dan cairan tubuh
pasien yang meningkatkan pajanan dari pasien ke petugas perioperatif
(Muttaqin, 2009). Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan No. 27
tahun 2017 pasal 1 ayat 1 tentang pedoman pencegahan dan
pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan menyebutkan
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bahwa PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) adalah upaya untuk
mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas,
pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan
(Permenkes RI, 2017). Berdasarkan hasil wawancara dengan
penanggung jawab keperawatan anestesi di Instalasi Bedah Sentral
(IBS) RSUD Wates mengatakan bahwa tenaga kesehatan di IBS
RSUD Wates ada yang menjadi perwakilan dalam PPI dan sudah ada
Standart Operational Procedure (SOP) tentang pengelolaan limbah.
Sehingga dengan adanya perwakilan PPI dan adanya SOP maka
pengetahuan akan semakin baik dan pelaksanaan dalam pengelolaan
limbah akan semakin patuh.
D. Keterbatasan Penelitian
1. Penelitian ini mempunyai risiko terhadap terjadinya bias karena
penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional untuk
mempelajari korelasi antara variabel penelitian dengan cara observasi
atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat. Sehingga ada faktor
yang mempengaruhi pengetahuan dan kepatuhan tenaga kesehatan di
Instalasi Bedah Sentral (IBS) yang tidak dapat dikendalikan.
2. Pada saat pembagian kuesioner tidak langsung dibagikan ke semua
responden karena keterbatasan waktu dalam penelitian dan kesibukan
dari masing-masing responden sehingga kuesioner dibagikan ketika
ada waktu senggang diantara jam kerja yang sebelumnya sudah di
observasi kepatuhan dalam pengelolaan limbah, menyebabkan
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responden yang belum mendapatkan kuesioner bisa bertanya dengan
yang sudah mengisi kuesioner, dimungkinkan responden sudah tahu
terlebih dahulu isi dari kuesioner sehingga bisa tahu jawabannya
terlebih dahulu.
3. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 37
sampel yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kedua
variabel karena sampel yang digunakan untuk penelitian kecil sehingga
kurang bisa mengukur hubungan

antara pengetahuan dengan

kepatuhan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka
dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Tidak

ada

hubungan

pengetahuan

tenaga

standar:

pengelolaan

limbah

kewaspadaan

kesehatan
dengan

tentang

kepatuhan

pengelolaan limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates
tahun 2018, dengan nilai Koefisien Contigensi sebesar 0,554 lebih dari
0,05.
2. Pengetahuan tenaga kesehatan di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD
Wates tahun 2018 sebesar 34 (91,9

%) dengan kategori baik,

kepatuhan tenaga kesehatan terhadap pengelolaan limbah di Instalasi
Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates tahun 2018 sebesar 22 (59,5%)
dengan kategori patuh.
B. Saran
1. Tenaga kesehatan di Instalasi Bedah Sentral RSUD Wates
Berdasarkan data yang sudah didapat mengenai hubungan pengetahuan
tenaga kesehatan tentang kewaspadaan standar: pengelolaan limbah
dengan kepatuhan dalam pengelolaan limbah maka diharapkan bisa
mempertahankan keprofesionalannya dalam bekerja, mempertahankan
kedisiplinan khususnya dalam pengelolaan limbah di ruang Instalasi
Bedah Sentral.
66
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2. Peneliti Selanjutnya
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa tidak ada hubungan antara
pengetahuan dan kepatuhan sehingga untuk peneliti selanjutnya bisa
digunakan sampel lebih besar supaya bisa mengukur hubungan
variabel pengetahuan dengan kepatuhan.
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Lampiran 1
LEMBAR KUESIONER PENELITIAN

“ HUBUNGAN PENGETAHUAN TENAGA KESEHATAN TENTANG
KEWASPADAAN STANDAR: PENGELOLAAN LIMBAH
DENGAN KEPATUHAN PENGELOLAAN LIMBAH
DI INSTALASI BEDAH SENTRAL RSUD WATES
TAHUN 2018”

Tanggal pengkajian:
A. Identitas Responden
Nama

:

Jenis Kelamin

: ☐Laki-laki

Usia

:

Pendidikan

:

Lama Kerja

:

☐Perempuan

B. Lingkari jawaban yang sesuai (boleh lebih dari satu) atau jika jawaban
tidak ada boleh mengisi pada jawaban yang telah disediakan.
Kegiatan yang telah diikuti berkaitan dengan kewaspadaan standar
(Patient Safety) pengelolaan limbah:
☐ Seminar

☐ Diskusi Kelompok

☐ Pelatihan

☐ Media Massa

☐ Lainnya.................
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C. Petunjuk Pengisian
Jawablah dengan memberi tanda (√ ) pada pilihan yang anda anggap tepat.
No
1

Pertanyaan

Benar(B)

Salah (S)

Kewaspadaan standar adalah pedoman untuk mencegah transmisi dari
berbagai penyakit yang ditularkan melalui darah di lingkungan
fasilitas pelayanan kesehatan

2

Pengelolaan limbah merupakan salah satu upaya kegiatan pencegahan
dan pengendalian infeksi di Instalasi Bedah Sentral (IBS)

3

Pengelolaan limbah merupakan bagian dari kewaspadaan standar

4

Pengelolaan limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS )bertujuan
membuang bahan-bahan berbahaya seperti limbah medis, limbah
benda tajam,dll dengan aman

5

Pengelolaan limbah bertujuan hanya untuk melindungi tenaga
kesehatan di Instalasi Bedah Sentral (IBS) dari penyebaran infeksi
dan cidera

6

Limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) terdiri dari limbah medis,
non medis, limbah benda tajam

7

Limbah medis di Instalasi Bedah Sentral (IBS) dibagi menjadi limbah
padat dan limbah gas

8

Limbah medis merupakan limbah yang dikategorikan limbah berisiko
tinggi dan tidak menularkan penyakit

9

Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi dengan darah
dan bukan cairan tubuh

10

Limbah non-infeksius adalah limbah yang tidak terkontaminasi darah
dan cairan tubuh

11

Limbah benda tajam adalah limbah yang memiliki permukaan tajam

12

Limbah patologi bukan merupakan limbah klinis

13

Proses pengelolaan limbah dimulai dari tahap identifikasi, pemisahan,
labeling,

pengangkutan,

penyimpanan

hingga

pembuangan/pemusnahan.
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14

Pembuangan limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh
masukkan ke dalam kantong plastik berwarna kuning.

15

Limbah infeksius dan non infeksius ditempatkan di wadah yang
berbeda tapi dengan warna tempat yang sama

16

Limbah yang memiliki permukaan tajam masukkan ke dalam safety
box

17

Limbah cair segera dibuang ke tempat pembuangan/pojok limbah cair
(spoelhoek).

18

Pembuangan limbah yang tidak terkontaminasi darah dan cairan
tubuh, masukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam.

19

Wadah limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) harus tertutup, dicuci
setiap hari, dan tidak menggunakan pedal kaki.

20

Jika kantong limbah sudah terisi ¾ penuh maka dilakukan pengikatan.

21

Limbah benda tajam seharusnya tidak boleh ditempatkan di
sembarang tempat

22

Wadah limbah benda tajam ditutup dan diganti jika telah penuh

23

Menutup kembali jarum suntik habis pakai dengan cara recapping

24

Tempat penampungan sementara limbah infeksius berlambang
biohazard

25

Limbah infeksius dimusnahkan dengan insenerator

26

Ketersediaan tempat pembuangan limbah di Instalasi Bedah Sentral
(IBS) terdiri dari kantong plastik berwarna kuning, kantong plastik
berwarna hitam, safety box, spoelhoek, tempat limbah sementara
dengan penutup dan pedal kaki
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Lampiran 2
LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN
(Perawat anestesi dan Dokter Anestesi )

Tanggal Pengkajian

:

Nomor Responden

:

A. Data Responden
Petunjuk pengisian: Berikan tanda (√ ) pada kotak yang tersedia.
1. Nama Responden:
No Aspek yang dinilai

Ya

1

Membuang jarum suntik bekas terpakai ke safety box

2

Membuang pecahan ampul paska terpakai ke safety box

3

Memisahkan jarum suntik dan spuit sebelum di buang ke safety box

4

Tidak melakukan recapping pada jarum suntik

5

Membuang kassa yang terkontaminasi darah/cairan tubuh pasien ke

Tidak

plastik berwarna kuning
6

Membuang selang suction paska terpakai ke plastik berwarna kuning

7

Membuang kantong darah ke plastik berwarna kuning

8

Membuang flabot yang terkontaminasi darah/cairan tubuh ke plastik
warna kuning

9

Membuang plester paska terpakai ke plastik warna kuning

10

Membuang APD (Alat Pelindung Diri) disposable paska terpakai ke
plastik berwarna kuning

11

Membuang flabot yang tidak terkontaminasi darah/cairan tubuh ke
plastik berwarna hitam

12

Membuang plastik pembungkus ke plastik berwarna hitam

13

Membuang

plester yang tidak terkontaminasi darah/cairan/tubuh

pasien ke plastik berwarna hitam
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Lampiran 3
LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN
(Perawat Bedah dan Dokter Bedah )

Tanggal Pengkajian

:

Nomor Responden

:

A. Petunjuk pengisian: Berikan tanda (√ ) pada kotak yang tersedia.
No

Aspek yang dinilai

Ya

1

Membuang jarum jahit paska terpakai ke safety box

2

Memisahkan jarum jahit dan benang jahit paska terpakai sebelum di

Tidak

buang ke safety box
3

Membuang limbah patologis ke plastik warna kuning yang terpisah
dengan limbah medis lainnya

4

Membuang kassa yang terkontaminasi darah/cairan tubuh pasien ke
plastik berwarna kuning

5

Membuang selang suction paska terpakai ke plastik berwarna kuning

6

Membuang flabot yang terkontaminasi darah/cairan tubuh ke plastik
warna kuning

7

Membuang plester paska terpakai ke plastik warna kuning

8

Membuang APD (Alat Pelindung Diri) disposable paska terpakai ke
plastik berwarna kuning

9

Membuang flabot yang tidak terkontaminasi darah/cairan tubuh ke
plastik berwarna hitam

10

Membuang

plester yang tidak terkontaminasi darah/cairan/tubuh

pasien ke plastik berwarna hitam
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Lampiran 4
LEMBAR OBSERVASI DI RUANGAN INSTALASI BEDAH SENTRAL
No

Aspek yang dinilai

Ya

1

Tersedianya sarana pembuangan limbah yang memadai.

2

Tersedianya plastik warna kuning untuk tempat pembuangan limbah

Tidak

infeksius.
3

Tersedianya plastik warna hitam untuk tempat pembuangan limbah
non infeksius.

4

Tersedianya safety box untuk pembuangan limbah benda tajam .

5

Tersedianya spoelhoek untuk pembuangan limbah cair.

6

Tersedianya tempat pembuangan limbah sementara dengan penutup
dan berpedal.
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Lampiran 5. SOP Pengelolaan Limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS)

Standart Operational Procedure (SOP)
Pengelolaan Limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS)

A. Pengertian Pengelolaan Limbah
Pengelolaan limbah merupakan salah satu upaya kegiatan pencegahan dan
pengendalian infeksi di Instalasi Bedah Sentral (IBS).
B. Tujuan
Prosedur ini bertujuan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan di Instalasi
Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates
C. Prosedur Pelaksanaan
1. Mengidentifikasi jenis limbah: medis, non medis, cair, dan benda
tajam.
2. Pemisahan limbah:
a. Limbah medis padat dimasukkan di kantong plastik berwarna
kuning
b. Limbah non medis dimasukkan di kantong plastik berwarna hitam
c. Limbah cair dimasukkan di spoelhoek.
d. Limbah benda tajam dimasukkan ke safety box
3. Wadah limbah di ruangan harus tertutup, mudah dibuka dengan pedal
kaki, bersih dan dicuci setiap hari
4. Mengikat kantong plastik limbah jika sudah terisi ¾ penuh
5. Pengangkutan limbah menggunakan troli khusus yang kuat, tertutup
dan mudah dibersihkan, tidak boleh tercecer, petugas menggunakan
Alat Pelindung Diri (APD) ketika mengangkut limbah. Lift pengangkut
limbah berbeda dengan lift pasien, bila tidak memungkinkan atur
waktu pengangkutan limbah.
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Lampiran 6
PERSETUJUAN SEBELUM PENJELASAN
(PSP)

1. Saya adalah Retnaning Tyas berasal dari Poltekkes Yogyakarta jurusan
Keperawatan program studi D-IV Anestesi dengan ini meminta anda untuk
berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang berjudul Hubungan
Pengetahuan

Tenaga

Kesehatan

Tentang

Kewaspadaan

Standar:

Pengelolaan Limbah dengan Kepatuhan Pengelolaan Limbah di Instalasi
Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates.
2. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan
tenaga kesehatan tentang kewaspadaan standar: pengelolaan limbah
dengan kepatuhan pengelolaan limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS)
RSUD Wates.
3. Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pencegahan dan
pengendalian infeksi di Instalasi Bedah Sentral (IBS).
4. Penelitian ini akan berlangsung selama 2 bulan dan kami akan
memberikan kompensasi kepada anda/bapak/ibu/saudara berupa barang.
Sampel

penelitian/orang

yang

terlibat

dalam

penelitian/

bahan

penelitiaannya adalah dokter bedah, dokter anestesi, perawat anestesi,
perawat bedah yang akan diambil dengan cara pengisian kuesioner dan
observasi.
5. Prosedur pengambilan bahan penelitian/ data dengan cara observasi dan
pengisian kuesioner. Cara ini mungkin menyebabkan ketidaknyamanan
yaitu menjawab pertanyaan yang sudah disediakan tetapi anda tidak perlu
khawatir karena saya tidak akan mencantumkan nama anda secara terang
tetapi saya akan menggunakan inisial untuk menjaga kerahasiaan data
yang anda berikan.
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6. Keuntungan yang anda peroleh dalam keikutsertaan pada penelitian ini
adalah akan mengetahui tingkat pengetahuan tenaga kesehatan dan
kepatuhan tenaga kesehatan di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates
dalam mempertahankan integritas lapangan IBS.
7. Partisipasi saudara dapat bersifat sukarela, tidak ada paksaan dari saudara
bisa sewaktu-waktu mengundurkan diri dari penelitian ini.
8. Nama dan jati diri anda akan tetap dirahasiakan, bila ada hal-hal yang
belum jelas anda dapat menghubungi saya, Retnaning Tyas dengan nomor
097812943722

Peneliti

Retnaning Tyas
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Lampiran 7
PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN
Kepada Yth.
Bapak/Ibu :................
Di IBS RSUD Wates

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi
D-IV Keperawatan Anestesi Yogyakarta:
nama

: Retnaning Tyas

NIM

: P07120214029

Saya akan melakukan penelitian yang berjudul “ Hubungan Pengetahuan Tenaga
Kesehatan Tentang Kewaspadaan Standar: Pengelolaan Limbah dengan
Kepatuhan Pengelolaan Limbah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates”.
Sehubungan dengan maksud tersebut, maka dengan kerendahan hati saya
mohon partisipasi Bapak/Ibu untuk menjadi responden penelitian ini. Data dari
penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, tenaga kesehatan, dan institusi
pendidikan. Informasi tentang data yang diperoleh akan dijamin kerahasiaannya
dan hanya digunakan untuk data penelitian.
Demikian

permohonan

ini

saya

sampaikan,

atas

perhatian

dan

partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya
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Lampiran 8
(NAMA RESPONDEN)
SURAT PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya telah
mendapat penjelasan secara rinci dan telah mengerti mengenai penelitian yang
akan dilakukan oleh Retnaning Tyas mahasiswa D-IV Keperawatan Anestesi,
tentang “Hubungan Pengetahuan Tenaga Kesehatan Tentang Kewaspadaan
Standar: Pengelolaan Limbah dengan Kepatuhan Pengelolaan Limbah di Instalasi
Bedah Sentral (IBS) RSUD Wates”. Saya memutuskan setuju untuk ikut
berpartisipasi pada penelitian ini secara sukarela tanpa paksaan. Bila selama
penelitian ini saya menginginkan mengundurkan diri, maka saya dapat
mengundurkan diri sewaktu-waktu tanpa saksi apapun.

Yogyakarta,....................................2018
Peneliti

Yang memberikan persetujuan

Retnaning Tyas

(nama responden)
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Lampiran 9
RENCANA ANGGARAN PENELITIAN

No
1

Kegiatan
Ijin studi

Volume

Satuan

Unit Cost

Jumlah

1

kali

Rp.100.000,00

Rp.100.000,00

pendahuluan
2

Ijin penelitian

1

kali

Rp.100.000,00

Rp.100.000,00

3

Etical Clearance

1

kali

Rp.100.000,00

Rp.100.000,00

4

Transportasi:
25

Liter

Rp.10.000,00

Rp.250.000,00

b.parkir

25

kali

Rp.2.000,00

Rp.50.000,00

c.transportasi

1

kali

Rp.300.000,00

Rp.300.000,00

2000

lembar

Rp.150,00

Rp.300.000,00

b.Jilid

10

buah

Rp 5.000,00

Rp.50.000,00

c.Klip kertas

10

buah

Rp 1.500,00

Rp.15.000,00

d.Map

10

buah

Rp1.500,00

Rp.15.000,00

Bahan kontak

34

buah

Rp.20.000,00

Rp680.000,00

a.transport ke
lokasi

enumerator
5

ATK dan
penggandaan
a.foto copy dan
print

6

Jumlah

Rp.2.160.000,00
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Lampiran 10
JADWAL PENELITIAN

No.

Kegiatan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pengajuan judul
Studi Pendahuluan
Penyusunan proposal
Seminar proposal
Revisi proposal
Perijinan uji validitas dan
penelitian
Pelaksanaan uji validitas
Persiapan penelitian
Pelaksanaan penelitian
Pengolahan Data
Laporan Skripsi
Sidang Skripsi
Revisi laporan skripsi

7
8
9
10
11
12
13

Januari 18
1 2 3 4

Februari 18
1 2 3 4

Maret 18
1 2 3 4

WAKTU
April 18
1 2 3 4

Mei 18
1 2 3 4

Juni 18
1 2 3 4

Juli 18
1 2 3 4

Yogyakarta, Juli 2018
Peneliti,
Retnaning Tyas
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Lampiran 10
KUNCI JAWABAN

No

Jawaban Benar

No

Jawaban Benar

1

B

15

S

2

B

16

B

3

B

17

B

4

B

18

B

5

S

19

S

6

B

20

B

7

S

21

B

8

S

22

S

9

S

23

S

10

B

24

B

11

B

25

B

12

S

26

B

13

B

14

B
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