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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Berdasarkan UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimaksud 

dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna 

merupakan upaya kesehatan yang meliputi pendekatan dengan promosi kesehatan 

(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan 

pemulihan penyakit (rehabilitatif) demi mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal bagi masyarakat. Menurut Kepmenkes RI No. 

1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah 

Sakit, Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya 

orang sakit maupun orang sehat dapat menjadi tempat penularan penyakit serta 

memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.  

Masalah di rumah sakit yang kini menjadi perhatian adalah penyakit 

infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial yang didapat di rumah sakit dapat 

disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Mikroorganisme tersebut dapat 

berasal dari dalam tubuh penderita sendiri (sumber endogin) atau mungkin berasal 

dari sumber eksogin, yaitu dari lingkungan, perlengkapan rumah sakit yang 

tercemar, petugas rumah sakit, atau berasal dari penderita lain yang sedang 

dirawat. Menurut World Health Organization pada rumah sakit berasal dari 14 

negara yang berada di empat kawasan WHO (Eropa, Timur Tengah, Asia 
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Tenggara dan Pasifik Barat), sekitar 8.7% penderita yang dirawat di rumah sakit 

mengalami infeksi nosokomial rumah sakit (Soedarto, 2016).  

Kejadian infeksi nosokomial di Indonesia dilihat dari penelitian yang 

pernah dilakukan di 11 rumah sakit di DKI Jakarta pada 2004 menunjukkan 

bahwa 9,8 % pasien rawat inap mendapat infeksi yang baru selama dirawat. 

Penelitian yang dilakukan Marwoto dalam Sari,E., 2015, menunjukkan bahwa 

kejadian infeksi nosokomial di lima rumah sakit pendidikan yaitu di RSUP Dr. 

Sardjito sebesar 7,9%, RSUD Dr. Soetomo sebesar 14,6%, Rumah Sakit Bekasi 

sebesar 5,06%, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sebesar 4,60%, RSCM 

Jakarta sebesar 4,60%.  

Berdasarkan Laporan Hasil Surveilans Infeksi Nosokomial RSUD 

Wangaya Denpasar menunjukkan kejadian infeksi nosokomial tahun 2016 sebesar 

1,92%. Terdapat lima penyakit yang termasuk ke dalam laporan hasil surveilans 

infeksi nosokomial, yaitu infeksi saluran kemih, infeksi daerah operasi, hospital 

acquired pneumonia, ventilator associate pneumonia, dan infeksi aliran darah 

primer. Dari kelima penyakit tersebut yang memiliki prosentase tertinggi terhadap 

infeksi nosokomial adalah infeksi daerah operasi sebesar 1,42%. Dilihat dari 

kejadian perbulannya, prosentase tinggi pada penyakit infeksi daerah operasi 

terjadi pada bulan Juli sebesar 4% (Komite PPI, 2016).  

Lingkungan memiliki peran penting dalam penularan penyakit, sehingga 

kualitas lingkungan rumah sakit perlu diperhatikan higiene dan sanitasinya. 

Penyebaran penyakit dapat terjadi melalui udara, lantai, dinding maupun alat 

medis. Rumah sakit memiliki berbagai macam ruangan yang dapat berpotensi 

terhadap terjadinya infeksi nosokomial, salah satunya adalah ruang perawatan. 
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Ruang perawatan merupakan salah satu ruangan yang berpotensi terhadap 

penularan penyakit infeksi nosokomial, dikarenakan akses masuk ke ruang 

perawatan lebih mudah dibandingkan dengan ruang lainnya serta adanya interaksi 

antara pengunjung, pekerja medis, pekerja non medis, dan pasien yang 

memberikan peluang besar dalam penularan penyakit (Wulandari, 2016).  

Lantai merupakan media tempat berbagai jenis mikroorganisme 

berkembangbiak. Jumlah mikroorganisme pada lantai dapat dipengaruhi oleh 

aktivitas pengunjung yang datang membawa mikroorganisme melalui alas kaki 

yang digunakan. Dilihat dari faktor jumlah pengunjung, berdasarkan penelitian 

Wulandari,dkk,2016 terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah pengunjung 

dengan angka kuman lantai di ruang rawat inap rumah sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta dengan nilai p (0,032) (Wulandari, 2016). Berdasarkan data 

pengunjung yang diperoleh di RSUD Wangaya Denpasar didapatkan bahwa 

jumlah pengunjung pada tahun 2016 adalah sebanyak 237.353 orang. 

Untuk mengurangi dan menghilangkan mikroorganisme pathogen 

penyebab penyakit pada lantai dilakukan pengepelan menggunakan disinfektan. 

Disinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroba 

pathogen. Tidak semua bahan disinfektan efektif untuk semua kondisi lingkungan. 

Efektifitas disinfektan terhadap kuman lantai kadang-kadang tidak tercapai 

meskipun sudah diuji dilaboratorium dengan baik. Faktor-faktor yang menentukan 

disinfektan bekerja adalah kadar disinfektan, waktu disinfektan, suhu disinfektan, 

jumlah dan tipe mikroorganisme yang ada serta keadaan ruangan yang 

didesinfeksi. Penggunaan disinfektan yang tidak sesuai dengan konsentrasi atau 

dosis dapat mempengaruhi jumlah mikroorganisme (Sidqi,A, 2011). Berdasarkan 
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data awal yang didapat diketahui bahwa pembersihan ruangan perawatan 

dilakukan dua kali dalam sehari dan jenis disinfektan yang digunakan dalam 

pembersihan lantai di ruang perawatan RSUD Wangaya adalah Surfanios. 

Surfanios merupakan disinfektan yang memiliki indikasi untuk 

membersihkan dan desinfeksi lantai, dinding, peralatan medis dan non-invasif alat 

kesehatan. Disinfektan ini tersedia sejak tahun 1990 dan diproduksi oleh Anios 

Laboratories, France. Berdasarkan label yang tertera pada kemasan Surfanios, 

dosis yang digunakan untuk mengepel adalah 20ml/8 liter air (Ddbiolab, 2016). 

Oleh karena itu, RSUD Wangaya menggunakan disinfektan Surfanios dosis 

20ml/8 liter air untuk mengepel lantai.  

Untuk mengetahui jumlah kuman pada lantai dilakukan pemeriksaan 

berupa usap lantai. Usap lantai merupakan kegiatan pengusapan yang bertujuan 

untuk mengetahui jumlah dan jenis mikroorganisme yang terdapat di lantai. 

Berdasarkan uji pendahuluan pemeriksaan usap lantai yang telah dilakukan di 

Ruang Belibis 3 RSUD Wangaya dengan jumlah titik pengambilan sebanyak lima 

titik, yaitu di pojok-pojok ruangan pada arah barat laut, timur laut, tenggara, barat 

daya dan tengah diperoleh rerata angka kuman pada lantai sebelum dipel 

(disinfektan) sebesar 18 CFU/cm2 sedangkan sesudah dipel (disinfektan) rerata 

angka kuman yang diperoleh sebesar 6 CFU/cm2. Menurut Kepmenkes RI No. 

1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah 

Sakit, angka kuman lantai yang memenuhi syarat di ruang perawatan adalah 5 – 

10 CFU/cm2
.(Wulandari, 2016).  

Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar berada di Jalan 

Kartini No 133 Denpasar. RSUD Wangaya berada dibawah naungan Pemerintah 
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Kota Denpasar dan ditetapkan sebagai rumah sakit kelas B Non pendidikan 

menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 538/Menkes/SK/IV/2003. RSUD 

Wangaya Denpasar memiliki berbagai ruang perawatan dengan jumlah kamar 

sebanyak 70 dan kapasitas 198 tempat tidur. Pada penelitian ini ruang perawatan 

yang ingin diteliti angka kumannya adalah Ruang Belibis. Hal tersebut 

dikarenakan Ruang Belibis adalah ruang perawatan untuk penderita penyakit 

dalam, pasca bedah, paru dan saraf. Selain itu, Ruang Belibis juga termasuk ke 

dalam strata kelas satu dengan jumlah kamar sebanyak 5 ruang dan 10 tempat 

tidur. Di masing-masing kamar Ruang Belibis berisi dua tempat tidur dan 

memiliki luas ruangan 25,2 m2.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian 

tentang ”Perbedaan penggunaan dosis disinfektan dalam penurunan angka kuman 

usap lantai Ruang Belibis RSUD Wangaya Denpasar tahun 2018”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di ambil rumusan masalah yaitu:  

”Apakah ada perbedaan penggunaan dosis disinfektan dalam penurunan angka 

kuman usap lantai Ruang Belibis RSUD Wangaya Denpasar?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui perbedaan penggunaan dosis disinfektan dalam penurunan 

angka kuman usap lantai di Ruang Belibis RSUD Wangaya Denpasar. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui angka kuman usap lantai sebelum dan sesudah pemberian 

disinfektan Surfanios dosis 15 ml/8 liter larutan. 

b. Mengetahui angka kuman usap lantai sebelum dan sesudah pemberian 

disinfektan Surfanios dosis 20 ml/8 liter larutan. 

c. Mengetahui angka kuman usap lantai sebelum dan sesudah pemberian 

disinfektan Surfanios dosis 25 ml/8 liter larutan.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan di bidang kesehatan 

lingkungan khususnya mengenai sanitasi rumah sakit. 

b. Sebagai referensi untuk penelitian tentang angka kuman lantai rumah 

sakit selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan mengenai dosis 

disinfektan yang efektif untuk menurunkan angka kuman pada lantai. 

 


