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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rumah sakit sebagai sarana upaya perbaikan kesehatan yang 

melaksanakan pelayanan kesehatan sekaligus sebagai lembaga pendidikan tenaga 

kesehatan dan penelitian, ternyata memiliki dampak positif dan negatif terhadap 

lingkungan sekitarnya. Rumah sakit dalam penyelenggaraan upaya pelayanan 

rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik dan non medik 

menggunakan teknologi yang dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya 

(Adisasmito, 2012).  

Untuk mengantisipasi dampak negatif yang tidak diinginkan dari institusi 

pelayanan kesehatan ini, maka dirumuskan konsep sanitasi lingkungan yang 

bertujuan untuk mengendalikan faktor-faktor yang dapat membahayakan bagi 

kesehatan manusia tersebut. Menurut WHO, sanitasi lingkungan (environmental 

sanitation) adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia 

yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan 

bagi perkembangan fisik, kesehatan dan daya tahan hidup manusia. Dalam 

lingkup rumah sakit, sanitasi berarti upaya pengawasan fisik, kimiawi dan 

biologic di rumah sakit yang menimbulkan atau mungkin dapat mengakibatkan 

pengaruh buruk terhadap kesehatan petugas, penderita, pengunjung maupun bagi 

masyarakat sekitar rumah sakit (Musadad, 1993). Sehingga dapat disebutkan 

bahwa tujuan dari sanitasi rumah sakit ialah menciptakan kondisi lingkungan 

rumah sakit agar tetap bersih, nyaman, dan dapat mencegah terjadinya infeksi 

silang serta tidak mencemari  lingkungan. Keberadaan rumah sakit sebagai tempat 

berkumpulnya orang sakit atau orang yang sehat yang dapat menjadi penularan 
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penyakit dan pencemaran lingkungan (gangguan kesehatan), maka untuk 

mengatasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan dari institusi pelayanan 

kesehatan, khususnya rumah sakit ditetapkan keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 menetapkan persyaratan-

persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit (Kemenkes, 2013). 

Dunia kesehatan saat ini menjadi suatu sasaran bisnis yang cukup 

menguntungkan, dimana sarana kesehatan memang sangat diperlukan oleh 

masyarakat bahkan dari departemen terkait sudah memberikan ijin untuk 

pendirian rumah sakit sebagai sarana bisnis namun masih berperan dalam konteks 

sosial masyarakat, artinya masih menerima pasien-pasien dari golongan kurang 

mampu yang dijamin oleh Pemerintah. Sebagai sarana bisnis maka pelayanan 

yang menjadi sasaran dalam bisnis rumah sakit menjadi prioritas sehingga antar 

rumah sakit sudah menerapkan pola pelayanan yang berbeda-beda. Sekian banyak 

pola pelayanan yang diberikan dalam bisnis rumah sakit, salah satunya adalah 

pelayanan dalam rawat inap, dimana salah satu komponen dalam pelayanan rawat 

inap adalah digunakannya linen (bahan tenun/tekstil yang digunakan dalam 

pelayanan rawat inap, contoh : sprei, sarung bantal, kimono pasien, gorden, 

selimut, dll). Setelah dipelajari ternyata investasi linen merupakan investasi yang 

cukup besar dalam bisnis rumah sakit, sehingga apabila ada kesalahan dalam 

pengadaan linen maka rumah sakit harus menanggung kerugian yang cukup 

besar seperti; angka kuman linen yang tinggi, kualitas linen yang rendah, linen 

yang cepat rusak, linen yang tidak dapat bersih saat dicuci, dll. 
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Hal tersebut menjadikan pertimbangan secara khusus oleh pihak rumah 

sakit, untuk memberikan pelayanan penunjang yaitu binatu. Binatu yang berada 

dirumah sakit merupakan binatu khusus untuk mencuci linen-linen rumah sakit. 

Pada dasarnya khususnya binatu rumah sakit saat ini belum ada pendidikan secara 

formal saat ini belum ada yang ada pendidikan dilakukan secara otodidag (secara 

turun-temurun).  

 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 (Nugraheni, 2013).  

Linen adalah istilah untuk menyebutkan seluruh produk tekstil yang berada di 

rumah sakit yang meliputi linen di ruang perawatan maupun baju bedah diruang 

operasi (OK), sedang baju perawat, jas dokter maupun baju kerja biasanya tidak 

dikelompokan pada kategori linen, tetapi dikategorikan sebagai seragam. Menurut 

bidang binatu ada linen kotor dan ada linen terinfeksi serta linen yang terinfeksi 

hepatitis. Pengumpulan linen ini harus dipisahkan dengan kantung yang 

dibedakan warnanya. Temperatur untuk mencuci adalah 65°C selama 10 menit 

atau 71°C selama 3 menit. Mesin cuci, alat-alat cuci seperti sikat, ember juga 

harus di desinfeksi. Ruang yang perlu disediakan adalah ruang linen kotor, ruang 

linen bersih, gudang kereta linen, gudang untuk penyimpanan perlengkapan 

bersih, perlengkapan cuci (Djojodibtoro, 1997). 

Sebelum berbicara secara jauh tentang binatu maka harus dipahami beberapa 

hal terlebih dahulu, yaitu :tekstil dan teknologinya, kimia binatu sebagai bahan 

pencuci, air sebagai media pencuci, mesin cuci sebagai sarana pencuci, system 
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pengelolaan air limbah (IPAL) yang digunakan, mikrobiologi dan pertumbuhan 

mikroorganisme. 

Minimal untuk menguasai dasar-dasar yang ada dari 6 (enam) hal di atas 

sangat mendukung dalam kegiatan binatu. Kemampuan dari seorang binatuman 

adalah menerapkan hal-hal diatas dalam kegiatan produksi binatu sehingga akan 

didapatkan keuntungan dan keawetan dari linen yang dicuci. 

 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. Proses 

penanganan linen di Instalasi Binatu RSUP Sanglah Denpasar dari ruangan-

ruangan linen lotor dikumpulkan dibungkus dengan pembungkus warna kuning 

(kantong plastik warna kuning) dan dimasukan ke dalam troli, kemudian dibawa 

menuju Instalasi Binatu. Linen di pilah sesuai dengan tingkat kekotorannya (kotor 

sekali, agak kotor), kemudian dicuci di dalam mesin cuci, dikeringkan (mesin 

pengering). Langkah selanjutnya disetrika dan dipisahkan sesuai dengan 
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kebutuhan ruangan masing-masing dan diserahkan kepada petugas pengangkut, 

dibawa ke ruangan dengan troli stenles steel posisi pintu troli dalam keadaan 

tertutup. 

B. Rumusan Masalah 

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah 

gambaran pengelolaan linen di RSUP Sanglah Denpasar? 

C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui gambaran pengelolaan pencucian Linen di RSUP 

Sanglah Denpasar. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui cara penanganan linen kotor di RSUP Sanglah Denpasar.  

b. Untuk mengetahui penanganan linen bersih di RSUP Sanglah Denpasar. 

c. Untuk mengetahui penggunaan APD tenaga pengelolaan linen di RSUP 

Sanglah Denpasar. 

D. Manfaat 

1. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau gambaran 

pengelolaan tempat pencucian linen  baik bagi petugas maupun pihak manajemen 

rumah sakit sehingga pengelolaan linen dapat berjalan dengan baik dan dapat 

mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh linen yang kurang bersih. 
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2. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, bagi peneliti 

lain terkait dalam menambah pengetahuan penulis tentang pengelolaan linen 

rumah sakit. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Rumah Sakit 

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Sedangkan pengertian rumah sakit 

menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

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

Sakit, dinyatakan bahwa rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, 

tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat 

penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan 

gangguan kesehatan. 

Dari pengertian diatas, rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan 

diantaranya pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, 

pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan, sebagai tempat 

pendidikan dan atau pelatihan medik dan para medik, sebagai tempat penelitian 

dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan serta untuk menghindari 

risiko dan gangguan kesehatan sebagaimana yang dimaksud, sehingga perlu 

adanya penyelenggaan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan 

persyaratan kesehatan. 

Menurut WHO (World Health Organization), rumah sakit adalah bagian 

integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan 

pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan 

pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan 
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pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Berdasarkan 

undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang dimaksudkan 

dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

Pengertian rumah sakit menurut beberapa  para ahli sebagaimana dikutip 

oleh Azwar (2010:88-89) adalah sebagai berikut: 

1. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis professional 

yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan 

pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, 

diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. 

2. Rumah sakit adalah tempat dimana orang sakit mencari dan menerima 

pelayanan kedokteran serta tempat dimana pendidikan klinik untuk 

mahasiswa kedokteran, perawat dan tenaga profesi kesehatan lainnya 

diselenggarakan. 

B. Pengertian Pelayanan Kesehatan 

Pengertian Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan menurut Levey dan 

Loomba (1973) adalah setiap upaya yang akan meningkatkan kesehatan, 

mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan 

perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Somer dan Somers (1974) 

dalam Azwar (2002) membagi pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu 

kepada dua jenis yaitu : 

 1. Pelayanan kesehatan yang berhasil memadukan berbagai upaya kesehatan di 

masyarakat seperti pelayanan peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, 
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pencegahan, penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan. Dianggap 

terpadu bila mengandung kelima unsur ini. 

 2. Pelayanan kesehatan yang menerapkan pendekatan menyeluruh (holistic 

approach). Jadi tidak hanya memperhatikan kesehatan penderita saja, akan 

tetapi juga memperhatikan keadaan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial 

psikologi dan lain sebagainya. Di sini diperhatikan berbagai aspek para 

pemakai jasa pelayanan kesehatan. 

C. Pengertian Sanitasi 

Pengertian sanitasi menurut para ahli antara lain sebagai berikut:  

1.  Pengertian Sanitasi Menurut Departemen Kesehatan  

Menurut Departemen Kesehatan RI (Depkes RI, 2004) bahwa pengertian 

Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi 

kebersihan lingkungan dari subjeknya, misalnya menyediakan air bersih untuk 

keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah agar tidak dibuang 

sembarangan (Depkes RI, 2004).  

2. Pengertian Sanitasi Menurut WHO 

Pengertian sanitasi menurut WHO adalah pengawasan penyediaan air minum 

masyarakat, pembuangan tinja dan air limbah, pembuangan sampah, vektor 

penyakit, kondisi perumahan, penyediaan dan penanganan makanan, kondisi 

atmosfer dan keselamatan lingkungan kerja. 

3. Pengertian Sanitasi Menurut Adisasmita 

Menurut Adisasmito, (2006) bahwa pengertian Sanitasi sering juga disebut 

dengan sanitasi lingkungan dan kesehatan lingkungan, sebagai suatu usaha 

pengendalian semua faktor yang ada pada lingkungan fisik manusia yang 
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diperkirakan dapat menimbulkan hal-hal yang mengganggu perkembangan fisik, 

kesehatannya ataupun kelangsungan hidupnya.  

4. Pengertian Sanitasi Menurut Chandra 

Menurut Chandra bahwa sanitasi adalah bagian dari ilmu kesehatan 

lingkungan yang meliputi cara dan usaha individu atau masyarakat untuk 

mengontrol dan mengendalikan lingkungan hidup eksternal yang berbahaya bagi 

kesehatan serta yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia (Zafirah, 

2011). 

5. Pengertian Sanitasi Menurut Aswar 

Sanitasi dasar adalah sanitasi minimum yang diperlukan untuk menyediakan 

lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang menitikberatkan pada 

pengawasan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan 

manusia. (Azwar,1995). 

6. Pengertian Sanitasi Menurut Arifin 

Menurut Arifin, 2009 bahwa pengertian Sanitasi adalah suatu cara untuk 

mencegah berjangkitnya suatu penyakit menular dengan jalan memutuskan mata 

rantai dari sumber. Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitik 

beratkan pada penguasaan terhadap berbagai faktor lingkungan yang 

mempengaruhi derajat kesehatan.  

D. Pengertian Sanitasi Rumah sakit 

Kesehatan lingkungan (sanitasi) rumah sakit diartikan sebagai upaya 

penyehatan dan pengawasan lingkungan rumah sakit yang mungkin berisiko 

menimbulkan penyakit dan atau gangguan kesehatan bagi masyarakat sehingga 

terciptanya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Depkes RI, 
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2009). Upaya kesehatan lingkungan rumah sakit meliputi kegiatan-kegiatan yang 

kompleks sehingga memerlukan penanganan secara lintas program dan lintas 

sektor serta berdimensi multi disiplin, untuk itu diperlukan tenaga dan prasarana 

yang memadai dalam pengawasan kesehatan lingkungan rumah sakit (Depkes RI, 

2004). 

Pengertian sanitasi rumah sakit adalah upaya menjadi kesehatan 

lingkungan rumah sakit. Sanitasi adalah suatu cara untuk mencegah berjangkitnya 

suatu penyakit menular dengan jalan memutuskan mata rantai dari sumber. 

Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada 

penguasaan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat 

kesehatan (Arifin, 2009). 

Kesehatan lingkungan adalah upaya perlindungan, pengelolaan, dan 

modifikasi lingkungan yang diarahkan menuju keseimbangan ekologi pada tingkat 

kesejahteraan manusia yang semakin meningkat (Arifin, 2009). 

 Upaya kesehatan lingkungan rumah sakit meliputi kegiatan-kegiatan yang 

kompleks sehingga memerlukan penanganan secara lintas program dan lintas 

sector serta berdemensi multi disiplin, untuk itu dperlukan tenaga dan prasarana 

yang memadai dalam pengawasan kesehatan lingkungan rumah sakit (Depkes RI, 

2004). 

1. Ruang lingkup kesehatan lingkungan rumah sakit 

a. Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit berdasarkan Permenkes No. 

1204/Menkes/SK/X/2004 adalah meliputi sanitasi pengendalian berbagai faktor 

fisik, kimiawi, biologi, dan psikologi sosial di rumah sakit. Program sanitasi di 

rumah sakit terdiri dari penyehatan bangunan dan ruangan, penyehatan 
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makanan dan minuman, penyehatan air, penyehatan tempat pencucian umum 

termasuk tempat pencucian linen, pengendalian serangga dan tikus, 

sterilisasi/desinfeksi, perlindungan radiasi, penyuluhan kesehatan lingkungan, 

pengendalian infeksi nosocomial, dan pengelolaan sampah/limbah (Depkes RI, 

2004). 

E. Pengertian Pengelolaan Tempat Pencucian Linen  

Binatu rumah sakit adalah tempat pencucian linen yang dilengkapi dengan 

sarana penunjangnya berupa mesin cuci, alat dan disinfektan, mesin uap (steam 

boiler), pengering, meja dan mesin setrika. 

1.  Persyaratan 

a. Suhu air panas untuk pencucian 70oC dalam waktu 25 menit atau 95oC dalam 

waktu 10 menit. 

b. Penggunaan jenis deterjen dan disinfektan untuk proses pencucian yang ramah 

lingkungan agar limbah cair yang dihasilkan mudah terurai oleh lingkungan. 

c. Standar kuman bagi linen bersih setelah keluar dari proses tidak mengandung 

6 x 103spora spesies Bacillus per inci persegi. 

2.  Tata Laksana 

a. Di tempat binatu tersedia keran air bersih dengan kualitas dan tekanan aliran 

yang memadai, air panas untuk disinfeksi dan tersedia disinfektan. 

b. Peralatan cuci dipasang permanen dan diletakkan dekat dengan saluran 

pembuangan air limbah serta tersedia mesin cuci yang dapat mencuci jenis-

jenis linen yang berbeda. 

c. Tersedia ruangan dan mesin cuci yang terpisah untuk linen infeksius dan non 

infeksius. 
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d. Binatu harus dilengkapi saluran air limbah tertutup yang dilengkapi dengan 

pengolahan awal (pre-treatment) sebelum dialirkan ke instalasi pengolahan air 

limbah. 

e. Binatu harus disediakan ruang-ruang terpisah sesuai kegunaannya yaitu ruang 

linen kotor, ruang linen bersih, ruang untuk perlengkapan kebersihan, ruang 

perlengkapan cuci, ruang kereta linen, kamar mandi dan ruang peniris atau 

pengering untuk alat-alat termasuk linen. 

f. Untuk rumah sakit yang tidak mempunyai binatu tersendiri, pencuciannya 

dapat bekerjasama dengan pihak lain dan pihak lain tersebut harus mengikuti 

persyaratan dan tatalaksana yang telah ditetapkan. 

g. Perlakuan terhadap linen. 

h. Pengumpulan, dilakukan. 

i. Pemilahan antara linen infeksius dan non-infeksius dimulai dari sumber dan 

memasukkan linen ke dalam kantong plastik sesuai jenisnya serta diberi label. 

j. Menghitung dan mencatat linen di ruangan. 

3. Penerimaan 

a. Mencatat linen yang diterima dan telah terpilah antara infeksius dan non 

infeksius. 

b. Linen dipilah berdasarkan tingkat kekotorannya. 

4. Pencucian 

a. Menimbang berat linen untuk menyesuaikan dengan kapasitas mesin cuci dan 

kebutuhan deterjen dan disinfektan. 

b. Membersihkan linen kotor dari tinja, urin, darah, dan muntahan kemudian 

merendamnya dengan menggunakan disinfektan. 
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c. Mencuci dikelompokkan berdasarkan tingkat kekotorannya. 

Pengeringan, Penyetrikaan dan Penyimpanan. 

d. Linen harus dipisahkan sesuai jenisnya. 

e. Linen baru yang diterima ditempatkan di lemari bagian bawah. 

f. Pintu lemari selalu tertutup. 

5. Distribusi 

a. Distribusi dilakukan berdasarkan kartu tanda terima dari petugas penerima, 

kemudian petugas menyerahkan linen bersih kepada petugas ruangan sesuai 

kartu tanda terima. 

6. Pengangkutan 

a. Kantong untuk membungkus linen bersih harus dibedakan dengan kantong 

yang digunakan untuk membungkus linen kotor. 

b. Menggunakan kereta dorong yang berbeda dan tertutup antara linen bersih dan 

linen kotor. Kereta dorong harus dicuci dengan desinfektan setelah digunakan 

mengangkut linen kotor. 

c. Waktu pengangkutan linen bersih dan kotor tidak boleh dilakukan bersamaan. 

d. Linen bersih diangkut dengan kereta dorong yang berbeda warna. 

e. Rumah sakit yang tidak mempunyai binatu tersendiri, pengangkutannya dari 

dan ke tempat binatu harus menggunakan mobil khusus. 

Petugas yang bekerja dalam pengelolaan  linen harus menggunakan pakaian kerja 

khusus, alat pelindung diri dan dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, 

serta dianjurkan memperoleh imunisasi hepatitis B. 
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F. Pengertian Alat Pelindung Diri (APD) 

Alat Pelindung Diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk 

melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga 

kerja dari bahaya di tempat kerja. APD dipakai setelah usaha rekayasa 

(engineering) dari cara kerja yang aman. 

Peralatan pelindung pribadi meliputi sarung tangan, masker / respirator, 

pelindung mata (perisai muka, kacamata), kap, gaun, apron, dan barang lainnya. 

Penahan yang sangat efektif, terbuat dari kain yang di olah atau bahan sintetis 

yang dapat menahan air atau caran lain (darah atau  tubuh) untuk menembusnya. 

Bahan – bahan tahan cairan ini, tidak tersedia secara luas karena mahal. Di banyak 

Negara, kain katun yang enteng (dengan hitungan benang 140 / inci²) adalah 

bahan yang sering dipakai untuk pakaian bedah (masker, kap dan gaun) dan duk. 

Sayangnya, katun enteng itu tidak memberikan tahanan efektif, karena basah 

dapat menembusnya dengan mudah, yang membuat kontaminasi. Kain dril, 

kanvas dan kain dril yang berat, sebaliknya, terlalu rapat untuk ditembus uap 

(tidak dapat disterilkan). 

1. Jenis – jenis alat pelindung diri 

a. Alat pelindung kepala 

1) Topi /tudung 

Untuk melindungi kepala dari api, uap korosif, debu, kondisi iklim  yang 

buruk. 

2) Tutup kepala 

Untuk menjaga kebersihan kepala dan rambut atau mencegah lilitan rambut 

dari mesin. 
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b. Alat pelindung mata  

1) Kaca mata biasa 

Alat ini berfungsi untuk melindungi mata dari partikel-partikel kecil, debu dan 

radiasi gelombang elektromagnetik. 

2) Goggles 

Alat ini berfungsi untuk melindungi mata dari gas, debu, uap dan percikan 

larutan bahan kimia. 

c. Penutup muka 

Pemakaian pelindung muka/wajah dimaksudkan untuk melindungi selaput 

lendir hidung, mulut, dan mata selama melakukan tindakan atau perawatan 

pasien yang memungkinkan terjadinya percikan darah dan cairan tubuh lain. 

Jenis alat yang digunakan meliputi masker, atau pelindung wajah digunakan 

sesuai kemungkinan percikan darah selama tindakan berlangsung. 

d. Penutup telinga 

Alat pelindung telinga digunakan oleh petugas untuk mengurangi intensitas 

suara yang masuk ke dalam telinga. Jenis alat pelindung telinga: 

1) Sumbat telinga 

Ukuran dan bentuk saluran telinga tiap-tiap individu dan bahkan untuk kedua 

telinga dari orang yang sama adalah berbeda. Untuk itu sumbat telinga harus 

dipilih sedemikian rupa sehingga dengan ukuran dan bentuk saluran telinga 

pemakainya. 

2) Tutup telinga 
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Alat pelindung jenis ini terdiri dari dua buah tutup telinga dan sebuah 

headband. Isi dari tutup telinga dapat berupa cairan atau busa yang berfungsi 

untuk menyerap suara frekuensi tinggi.  

f. Alat pelindung tangan 

Alat pelindung tangan digunakan untuk melindungi tangan dan bagian lainnya 

dari benda tajam atau goresan, bahan kimia, benda panas dan dingin, kontak 

dengan arus listrik. Jenis alat pelindung tangan antara lain: 

1) Sarung tangan bersih 

Sarung tangan bersih dan sarung tangan yang di desinfeksi tingkat tinggi dan 

digunakan sebelum tindakan rutin pada kulit dan selaput lender. 

2) Sarung tangan steril 

Sarung tangan steril adalah sarung tangan yang disterilkan dan harus 

digunakan pada tindakan bedah. Bila tidak tersedia sarung tangan steril baru dapat 

digunakan sarung tangan yang di desinfeksi tingkat tinggi. 

g. Baju pelindung 

Pemakaian baju pelindung adalah melindungi petugas dari kemungkinan 

genangan atau percikan darah cairan tubuh lain yang dapat mencemari baju atau 

seragam. Indikasi pemakaian gaun pelindung yaitu seperti pada saat 

membersihkan luka, melakukan irigasi, melakukan tindakan drainase, 

menuangkan cairan terkontaminasi kedalam lubang pembuangan/toilet, mengganti 

pembalut, menangani pasien dengan perdarahan masif. 

h. Sepatu pelindung 

Pemakaian sepatu pelindung bertujuan untuk melindungi kaki petugas dari 

tumpahan/percikan darah atau cairan tubuh lainnya dan mencegah dari 
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kemungkinan tusukan benda tajam atau kejatuhan alat kesehatan. Sepatu harus 

menutupi seluruh ujung dan telapak kaki dan tidak dianjurkan untuk 

menggunakan sandal atau sepatu terbuka. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

Gambar 1 

Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSUP Sanglah Denpasar yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan 

berusaha menjaga keadaan lingkungan menjadi nyaman baik bagi pasien, 

pengunjung maupun petugas. Lingkungan rumah sakit yang diperhatikan 

kelayakannya dari segi penyehatan makanan dan minuman, pengendalian vektor, 
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penyehatan ruangan dan bangunan, penyehatan air, pengelolaan linen, sterilisasi 

dan linen, infeksi nosokomial, pengolahan air limbah, pengolahan sampah dan 

perlindungan radiasi. Salah satu pelayanan rumah sakit yang akan diteliti adalah 

pengelolaan linen. Sesuai dengan pedoman manajemen linen rumah sakit tahun 

2004, kebutuhan akan linen di setiap ruangan  sangat bervariasi, baik jenis, jumlah 

dan kondisinya. Untuk mendapatkan kualitas linen yang baik, nyaman dansiap 

pakai, diperlukan perhatian khusus, seperti kemungkinan terjadinya pencemaran 

infeksi dan efek penggunaan bahan-bahan kimia. binatu rumah sakit diupayakan 

agar tidak menyebabkan penyebaran penyakit baik kepada pasien maupun petugas 

rumah sakit. Untuk itu perlu adanya perhatian apakah pengelolaan linen di rumah 

sakit sudah memenuhi syarat atau belum. 

B. Variabel dan Definisi Operasional  

1. Variabel penelitian 

       Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau 

kegiatan yang mempunyai varian tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian 

ini variabel penelitiannya adalah pengelolaan Binatu di RSUP Sanglah Denpasar 
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2. Definisi operasional 

Tabel. 1 

Definisi Opreasional 

Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran Skala 

1 2 3 4 

Binatu Suatu system pengelolaan yang 

mengkhusus kepada pencucian 

linen yang meliputi  penanganan 

linen kotor, penanganan linen 

bersih, penggunaan APD petugas 

binatu 

- Observasi 

-Wawancara 

Nominal 

1. Memenuhi Syarat 

2. Tidak memenuhi 

syarat 

Linen kotor Kain rumah sakit seperti sprei, 

sarung bantal, baju operasi dan 

selimut yang kotor dan baru 

diambil dari tiap-tiap ruangan 

rumah sakit yang akan melalui 

proses pengumpulan, pemilahan, 

pencucian, pengeringan, 

penyetrikaan 

- Observasi 

-Wawancara 

Nominal 

1. Memenuhi Syarat 

2. Tidak memenuhi 

syarat 

 

Linen bersih Kain rumah sakit seperti sprei, 

sarung bantal, baju operasi dan 

selimut yang bersih dan siap 

untuk didistribusikan ke tiap-tiap 

ruangan rumah sakit 

- Observasi 

-Wawancara 

Nominal 

1. Memenuhi Syarat 

2. Tidak memenuhi 

syarat 

APD Alat pelindung diri petugas 

binatu rumah sakit seperti 

penutup kepala, sarung tangan, 

pelindung kaki, masker, dan baju 

pelindung untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja 

- Observasi 

-Wawancara 

Nominal 

1. Memenuhi Syarat 

2. Tidak memenuhi 

syarat 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

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. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat:  

Penelitian dilakukan di Instalasi Binatu RSUP Sanglah Denpasar jalan 

Diponegoro Denpasar 

2. Waktu:  

Waktu dilakukan penelitian yaitu pada bulan Desember 2017 sampai bulan Juli 

2018 

C. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

a. Data primer 

Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data secara 

langsung dengan menggunakan lembar observasi berupa hasil penanganan linen 

bersih, penanganan linen kotor, penggunaan alat pelindung diri petugas binatu, 

dan wawancara dengan petugas binatu berupa data gambaran umum tempat 

pencucian linen  

b. Data sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan data dari data yang sudah 

ada berupa gambaran umum rumah sakit, jumlah linen masuk perbulan, standar 

operasional prosedur dan jumlah petugas tempat pencucian linen. 
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2. Cara Pengumpulan Data 

Cara yang akan digunakan mengumpulkan data penelitian ini adalah dengan 

menggunakan lembar observasi serta wawancara kepada petugas pengelolaan 

tempat pencucian linen  di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2018. 

3. Instrumen pengumpulan data 

Adapaun instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Alat tulis 

b. Lembar Observasi 

c. Kamera 

D. Pengolahan dan Analisa Data 

1. Teknik pengolahan data 

Pengolahan data yang digunakan adalah dengan pengolahaan data secara 

manual. 

2. Analisis data 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta foto-foto dianalisis 

dan disajikan dalam bentuk narasi dan tabel, setiap variabel yang diukur dan 

dianalisa secara deskriptif.  

 

 

 

 

 

 


