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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan mempunyai peranan besar dalam meningkatkan derajat hidup 

masyarakat, maka semua negara berupaya menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan yang sebaik-baiknya. Pelayanan kesehatan ini berarti setiap upaya yang 

diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit serta 

memulihkan kesehatan perseorangan, kelompok, ataupun masyrakat. Tujuan 

pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal (Adisasmito, 2010). 

Pelayanan publik dalam kesehatan dikembangkan dengan terus 

mendorong peran serta aktif masyarakat termasuk dunia usaha. Usaha perbaikan 

kesehatan masyarakat terus dikembangkan antara lain melalui pencegahan dan 

pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, 

penyediaan air bersih. Perlindungan terhadap bahaya pencemaran dari manapun 

juga perlu diberikan perhatian khusus. Sehubungan dengan hal tersebut, 

pengelolaan limbah rumah sakit yang merupakan bagian dari penyehatan 

lingkungan di rumah sakit juga mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat 

dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah rumah sakit 

seperti insfeksi nosokomial di lingkungan rumah sakit (Fitriyanti, 2013). 

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya 

orang sakit maupun orang sehat, atau menjadi tempat penularan penyakit serta 
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memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. 

Dalam lingkup rumah sakit, sanitasi berarti upaya pengawasan berbagai faktor 

lingkungan fisik, kimiawi dan biologik di rumah sakit yang menimbulkan atau 

mungkin dapat mengakibatkan pengaruh buruk terhadap kesehatan(Suryati, 2009). 

Dalam kegiatannya rumah sakit dapat menghasilkan berbagai macam 

limbah. Limbah inilah yang disebut sebagai limbah medis. Terdapat berbagai 

macam limbah medis yang berbahaya bagi kesehatan manusia bila tidak diolah 

dengan baik dan benar yaitu limbah padat, cair dan gas. Limbah medis 

kebanyakan sudah terkontaminasi oleh bakteri, virus, racun dan bahan radioaktif 

yang berbahaya bagi manusia dan mahluk lain di sekitar lingkungannya. Dampak 

negatif limbah medis terhadap masyarakat dan lingkungan terjadi akibat 

pengelolaan yang kurang baik. Limbah medis jika tidak dikelola dengan baik akan 

menimbulkan patogen yang dapat berakibat buruk terhadap manusia dan 

lingkungan, pengelolaan limbah medis merupakan bagian dari kegiatan 

penyehatan lingkungan di rumah sakit yang bertujuan untuk melingungi 

masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah 

rumah sakit dan upaya penanggulangan penyebaran penyakit. Pengelolaan limbah 

medis tidak dilakukan dengan sembarangan tiap jenis limbah medis memiliki cara 

penanganannya sendiri-sendiri (Asmadi, 2013). 

Berdasarkan survey pendahuluan yang peneliti lakukan di RSU Bangli. 

Pengelolaan limbah medis padat dilakukan oleh petugas kebersihan yang dibantu 

oleh petugas IPSRS untuk melakukan pengelolaan limbah medis padat dengan 

cara pemilahan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan, 

pengelolaan/pembuangan akhir. Walaupun sudah dilakukan pengelolaan, tetapi 
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masih ada masalah dalam pengelolaan limbah medis padat yaitu seperti petugas 

yang melakukan pemilahan limbah medis padat tidak menggunakan wadah dan 

label limbah padat medis, pada proses pengumpulan limbah medis padat petugas 

tidak melakukan pengumpulan limbah sesuai dengan  jenis limbah medis padat 

yang dihasilkan, proses dalam pengangkutan yang dilakukan oleh petugas 

kebersihan/cleaning servise tidak menggunakan troli khusus untuk pengangkutan 

limbah medis padat dan jalur yang dilalui dalam pengangkutan limbah medis dari 

tempat pengumpulan limbah ke TPS tidak menggunakan jalur pengangkutan 

limbah medis padat melainkan melewati jalur yang sama dengan jalur petugas 

yang membawa makanan. Didalam melakukan pengelolaan limbah cair, limbah 

yang dihasilkan dari semua aktivitas di lingkungan rumah sakit. Dimana limbah 

yang dihasilkan ditampung terlebih dahulu dalam bak penampung yang terdiri 

dari 3 bak saluran limbah kemudian disalurkan ke IPAL (Instalansi Pengolahan 

Air Limbah). Setelah itu limbah diproses masuk ke dalam bak reactor 1 yang 

dibantu oleh mesin IPAL dengan system Biofilter yang sudah dicampur kaporit 

kemudian masuk ke dalam bak reactor 2 dan bak reactor 3 yakni separator 

biofilter. Lalu limbah tersebut disalurkan ke dalam bak Post treatment dan di 

bantu dengan sinar Ultra Violet (UV) untuk membunuh mikroba kemudian 

disalurkan ke odor dan color handing. Dimana limbah yang sudah diolah 

sebagian di buang ke lingkungan dan sisanya dipakai untuk air kolam. 

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian tentang gambaran 

pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Umum Bangli tahun 2020. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan data uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah“Bagaimana Pengelolaan Limbah Medis  di Rumah Sakit 

Umum Bangli tahun 2020” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Umum Bangli. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum 

Bangli. 

b. Untuk mengetahui pengelolaan limbah medis cair di Rumah Sakit Umum 

Bangli. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Rumah Sakit Umum Bangli 

dalam rangka pengelolaan limbah medis dalam upaya mengurangi risiko 

penularan penyakit. 

2. Manfaat teoritis 

a. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bidang-bidang ilmu 

kesehatan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah 

medis. 
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b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau 

informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan 

limbah medis. 

 

 

 

 


