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GAMBARAN PENGELOLAAN LINEN DI RUMAH SAKIT UMUM 

PUSAT SANGLAH DENPASAR 

 

OLEH I WAYAN GABUR (P07133017049) 

Unit binatu merupakan unit penunjang non medik yang memberikan 

pelayanan linen terutama kepada pasien inap. Unit binatu merupakan unit yang 

melakukan pengelolaan linen rumah sakit, khususnya linen yang merupakan 

kelengkapan tempat tidur pasien rawat inap.  

RSUP Sanglah Denpasar yang merupakan rumah sakit rujukan daerah Bali, 

NTT dan NTB yang terletak di Pusat Kota Denpasar memiliki kapasitas tempat 

tidur 765 TT, ruang OK, Burn Unit, ICCU, ICU. Sebagai unsur penunjang dalam 

pelayanan baik bagi masyarakat salah satu upaya perbaikan layanan kepada 

masyarakat adalah mencegah terjadinya penularan penyakit. Salah satunya penyakit 

yang dapat ditularkan  melalui linen yang kotor yang pernah dipakai pasien maupun 

petugas ruang khusus. Untuk mengurangi faktor resiko penularan penyakit tersebut, 

rumah sakit menyediakan khusus layanan binatu yaitu di Instalasi Binatu. Selain 

memperhatikan layanan binatu untuk pasien, juga diperlukan perhatian khusus 

terutama pada petugas binatu. Menjaga agar petugas tidak tertular penyakit akibat 

berkecimpung dalam pengelolaan binatu tersebut diperlukan penggunaan alat 

pelindung diri (APD) yang baik dan benar. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengelolaan 

pencucian Linen di RSUP Sanglah Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran 

tentang pengelolaan linen kotor, linen bersih, dan alat pelindung diri petugas binatu. 

Hasil pengamatan yang diperoleh Linen-linen yang telah dibawa ke instalasi 

binatu dikumpulkan di satu ruangan khusus penerimaan linen kotor dan ditimbang, 

dicatat sesuai dengan ruangan yang mengirim. Linen yang terkena cairan dan tidak 

terkena cairan dipisahkan tempat pencuciannya. Linen berwarna juga dipisahkan. 
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linen yang terkena cairan dan tidak masuk ke dalam mesin cuci tersendiri. instalasi 

binatu mempunyai 2 mesin cuci yang digunakan untuk memisahkan linen yang 

terkena cairan  tubuh dan linen yang tidak terkena cairan tubuh. Sebelum masuk ke 

dalam mesin cuci, linen tersebut ditimbang disesuaikan dengan kapasitas mesin 

cuci. Air yang digunakan pada tahap pencucian mencapai suhu 60º - 70ºC. Linen-

linen yang sudah selesai diproses pencucian, kemudian didistribusikan ke ruangan-

ruangan. Linen yang bersih dikemas menggunakan plastik bening agar tidak 

terkontaminasi udara luar. Di Instalasi Binatu terdapat lemari khusus untuk 

penyimpanan linen-linen yang sudah di kemas dan siap dikirim. Linen-linen yang 

dikirim ke ruangang-ruangan menggunakan troli tertutup. Petugas yang bekerja di 

Instalasi Binatu sudah menggunakan APD standar. Masing-masing petugas mulai 

dari petugas penerima linen kotor, petugas di pengeringan, petugas di peyetrikaan 

dan petugas di pengemasan menggunakan APD yang berbeda-beda.  Dari 

penerimaan linen kotor, petugas menggunakan APD seperti pemakaian sarung 

tangan yang terbuat dari latex yang dapat dicuci, pemakaian kacamata google, 

masker,  afron, dan sepatu bot. Petugas yang bertugas di bagian pengeringan 

memakai APD seperti: sarung tangan, afron dan masker. Petugas pada proses 

penyetrikaan dan pengemasan linen hanya menggunakan sarung tangan kain dan 

masker. Pemakaian APD petugas tidak sesuai dengan yang tertuang dalam 

peraturan kepmenkes No 1204/Menkes/X/2004 tentang persyaratan kesehatan 

lingkungan rumah sakit. 

Sesuai dengan hasil tersebut RSUP Sanglah Denpasar diharapkan untuk 

mengevaluasi penggunaan APD bagi petugas binatu dan menambah wawasan 

petugas tentang pentingnya penggunaan APD yang baik. 

 


