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BAB III 
KESIMPULAN 

 
 

Kewaspadaan Universal yaitu tindakan pengendalian infeksi yang dilakukan oleh 

seluruh tenaga kesehatan untuk mengurangi resiko penyebaran infeksi dan didasarkan pada 

prinsip bahwa darah dan cairan tubuh dapat berpotensi menularkan penyakit, baik berasal 

dari pasien maupun petugas kesehatan. 

Perawat sebagai petugas kesehatan yang memberikan pelayanan keperawatan dan 

melakukan prosedur keperawatan baik yang invasive ataupun non invasive untuk 

memenuhi kebutuhan pasien akan kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh pasien. 

Hal ini sangat berisiko terpapar infeksi yang secara potensial membahayakan jiwanya, dan 

menjadi tempat dimana agen infeksius dapat berkembang biak yang kemudian menularkan 

infeksi dari satu pasien ke pasien lain. Oleh karena itu tindakan kewaspadaan universal 

sangat penting dilakukan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Infeksi merupakan invasi tubuh oleh patogen atau mikroorganisme yang 

mampu menyebabkan sakit (Potter dan Perry, 2005). Rumah sakit merupakan tempat 

pelayanan pasien dengan berbagai macam penyakit diantaranya penyakit karena 

infeksi, dari mulai yang ringan sampai yang terberat, dengan begitu hal ini dapat 

menyebabkan resiko penyebaran infeksi dari satu pasien ke pasien lainnya, begitupun 

dengan petugas kesehatan yang sering terpapar dengan agen infeksi. Penularan 

infeksi dapat melalui beberapa cara diantaranya melalui darah dan cairan tubuh 

seperti halnya penyakit HIV/AIDS dan Hepatitis B.                                                                                                                                      

     AIDS (Aquired Immuno Deficiency Syndrom) adalah suatu gejala 

berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV 

kedalam tubuh seseorang, (Depkes RI, 2005). Sedangkan Hepatitis virus merupakan 

infeksi sistemik oleh virus disertai nekrosis dan inflamasi pada sel-sel hati yang 

menghasilkan kumpulan perubahan klinis, biokimia serta seluler yang khas              

(R. Syamsuhidajat & Wim de jong. 1997). 

     Penyebaran virus HIV dan Hepatitis B melalui : perilaku seks bebas, 

penyalahgunaan narkoba; umumnya tertular melalui penggunaan jarum suntik 

bersama, melalui transfusi darah, ASI, alat-alat kedokteran, hubungan suami istri 



 

 

2

yang sudah tertular virus HIV/HVB positif, dan apabila ada kontak antara cairan 

tubuh  (terutama darah, semen, sekresi vagina dan ASI) dengan luka terbuka pada 

seseorang yang sehat walaupun kecil. Seseorang yang mengidap penyakit ini dapat 

menularkan virusnya kepada orang lain jika darah atau cairan tersebut masuk 

kedalam darah orang lain melalui luka atau produk darah. (R. Syamsuhidajat dan 

Wim de jong, 1997).  

     Berdasarkan data yang dikeluarkan UNAIDS (United Nations Aquired 

Immuno Deficiency Syndrom) pada 2006 yang lalu, dari prevalensi (angka kejadian) 

HIV/AIDS yang mencapai 40 juta orang, sekitar 75 persennya berada di Asia dan 

Afrika. Prevalensi kasus HIV/AIDS yang terjadi di Indonesia periode Januari sampai 

dengan Maret 2007 sebesar 440 orang tertular virus HIV dan 794 orang lainnya 

menderita penyakit AIDS dengan jumlah kematian sebesar 123 orang. Prevalensi 

kasus HIV/AIDS di Jawa Barat periode Januari sampai dengan Maret 2007 sebesar 

1105 orang dengan jumlah kematian sebesar 173 orang yang menempati urutan 

ketiga tertinggi di Indonesia (Ditjen PPM dan PL Depkes R.I, 2007). Kasus penyakit 

hepatitis B menurut Lesmana (2007) menyatakan bahwa, jumlah penderita hepatitis B 

di Cina sebesar 123,7 juta orang, di India sebesar 30-50 juta orang, sedangkan di 

Indonesia secara keseluruhan berjumlah 13,3 juta penderita, dengan tingkat 

prevalensi mencapai 5-10%.  

    Perawat  yang  bekerja di fasilitas kesehatan sangat beresiko terpapar infeksi 

yang  secara  potensial membahayakan jiwanya,  karena  perawat dalam memberikan 
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asuhan keperawatan kepada pasien akan kontak langsung dengan cairan tubuh atau 

darah pasien dan dapat menjadi tempat dimana agen infeksius dapat hidup dan 

berkembang biak yang kemudian menularkan infeksi dari pasien satu ke pasien yang 

lainnya. Menurut penelitian apabila tenaga medis terkena infeksi akibat kecelakaan 

maka resikonya 1% mengidap hepatitis fulminan, 4% hepatitis kronis (aktif), 5% 

menjadi pembawa virus (Syamsuhidajat & Wim de Jong, 1997).  

     Tahun 1997 CDC (Center For Desease Control) melaporkan ada 52 kasus 

petugas kesehatan lain HIV akibat kecelakaan di tempat kerja, sedangkan 114 orang 

petugas kesehatan lain di duga terinfeksi ditempat  kerja. ICN (2005) melaporkan 

bahwa estimasi sekitar 19-35% semua kematian pegawai kesehatan pemerintah di 

Afrika disebabkan oleh HIV/AIDS. Sedangkan di Indonesia data ini belum 

terlaporkan. Namun dari kejadian tersebut, resiko perawat mempunyai andil yang 

paling besar untuk tertular akibat terpapar cairan dan tertusuk jarum, sehingga 

berkembang upaya untuk mencegah terinfeksi dari paparan HIV (Nurmartono, 2006).  

Penyakit HIV dan HVB sampai saat ini belum ada obatnya dan keduanya bisa 

terjadi tanpa menampakan gejala, padahal ia sudah bisa menularkan penyakitnya 

melalui perilaku diatas. Hal ini kadang menjadikan tenaga kesehatan yang sebagian 

besar perawat cenderung tidak melakukan tindakan pencegahan infeksi. Salah satu 

strategi yang digunakan dalam pengendalian infeksi nosokomial  adalah dengan 

menggunakan kewaspadaan universal (universal precaution). 
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     Universal Precaution yaitu tindakan pengendalian infeksi yang dilakukan oleh 

seluruh tenaga kesehatan untuk mengurangi resiko penyebaran infeksi dan didasarkan 

pada prinsip bahwa darah dan cairan tubuh dapat berpotensi menularkan penyakit, 

baik berasal dari pasien maupun petugas kesehatan (Nursalam, 2007). Dasar 

Kewaspadaan universal ini meliputi, pengelolaan alat kesehatan, cuci tangan guna 

mencegah infeksi silang, pemakaian alat pelindung diantaranya sarung tangan untuk 

mencegah kontak dengan darah serta cairan infeksius yang lain, pengelolaan jarum 

dan alat tajam untuk mencegah perlukaan, pengelolaan limbah (Depkes RI, 2003). 

Dalam menggunakan kewaspadaan universal petugas kesehatan memberlakukan 

semua pasien sama dengan menggunakan prinsip ini, tanpa memandang penyakit atau 

diagnosanya dengan asumsi bahwa risiko atau infeksi berbahaya. 

     Dalam tindakan kewaspadaan universal diperlukan  kemampuan perawat 

sebagai pelaksana, ditunjang oleh sarana dan prasarana, serta SOP yang mengatur 

langkah langkah tindakan kewaspadaan universal. Kemampuan perawat sebagai 

pelaksana perawatan dipengaruhi oleh unsur pengetahuan dan unsur sikap dalam 

memberikan pelayanan perawatan. Kedua unsur tersebut akan mempengaruhi 

perilaku perawat dalam  memberikan pelayanan keperawatan yang tercermin pada 

pelaksanaan tindakan perawatan.  
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1.6 Kerangka Pemikiran  

Kewaspadaan Universal yaitu tindakan pengendalian infeksi yang dilakukan 

oleh seluruh tenaga kesehatan untuk mengurangi resiko penyebaran infeksi dan 

didasarkan pada prinsip bahwa darah dan cairan tubuh dapat berpotensi menularkan 

penyakit, baik berasal dari pasien maupun petugas kesehatan (Nursalam, 2007). 

Perawat sangat rentan terhadap penularan infeksi, karena perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan kepada pasien akan kontak langsung dengan darah 

dan cairan tubuh. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko tertular infeksi, 

dengan menggunakan tindakan kewaspadaan universal. Oleh karena pentingnya 

tindakan ini dilakukan maka perawat dituntut untuk memiliki pengetahuan yang 

memadai. Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan merupakan domain yang 

sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang, yang dapat menimbulkan 

perubahan persepsi dan terbentuknya kepercayaan, sehingga membentuk sikap yang 

konsisten. Dengan pengetahuan, sikap dan pelaksanaan tindakan kewaspadaan 

universal yang baik mengurangi resiko tertular infeksi.    

      Pengetahuan, sikap, dan perilaku yang menjadi dasar penelitian adalah 

tentang tindakan kewaspadaan universal yang berhubungan dengan penularan infeksi 

melalui darah dan cairan tubuh yang meliputi : mencuci tangan sebelum dan sesudah 

tindakan dengan benar, pemakaian alat pelindung diri; pengelolaan alat kesehatan; 

pengelolaan jarum dan alat tajam; pengelolaan limbah. Keberhasilan kegiatan 
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tindakan kewaspadaan univesal dipengaruhi sarana dan kebijakan dari rumah sakit / 

protap. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Tindakan Perawat Dalam Menggunakan Kewaspadaan Universal 

Perawat sebagai petugas kesehatan yang memberikan pelayanan  keperawatan 

dan melakukan prosedur keperawatan untuk memenuhi kebutuhan pasien akan 

kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh pasien. Hal ini sangat berisiko 

terpapar infeksi yang secara potensial membahayakan jiwanya, dan menjadi tempat 

dimana agen infeksius dapat berkembang biak yang kemudian menularkan infeksi 

dari satu pasien kepasien lain. Oleh karena itu tindakan kewaspadaan universal sangat 

penting dilakukan. 

 
2.1.1 Kewaspadaan Universal  

Kewaspadaan Universal yaitu tindakan pengendalian infeksi yang dilakukan 

oleh seluruh tenaga kesehatan untuk mengurangi resiko penyebaran infeksi dan 

didasarkan pada prinsip bahwa darah dan cairan tubuh dapat berpotensi menularkan 

penyakit, baik berasal dari pasien maupun petugas kesehatan (Nursalam, 2007). 

Prinsip kewaspadaan universal (universal precaution) di pelayanan kesehatan 

adalah menjaga hygiene sanitasi individu, hygiene sanitasi ruangan, serta sterilisasi 

peralatan. Hal ini penting mengingat sebagian besar yang terinfeksi virus lewat darah 

seperti HIV dan HIB tidak menunjukan gejala fisik. Kewaspadaan universal 

diterapkan untuk melindungi setiap orang (pasien dan petugas kesehatan) apakah 

17 



 

 

8

mereka terinfeksi atau tidak. Kewaspadaan universal berlaku untuk darah, sekresi 

ekskresi (kecuali keringat), luka pada kulit, dan selaput lendir. Penerapan standar ini 

penting untuk mengurangi risiko penularan mikroorganisme yang berasal dari sumber 

infeksi yang diketahui atau tidak diketahui (misalnya pasien, benda terkontaminasi, 

jarum suntik bekas pakai, dan spuit) di dalam system pelayanan kesehatan.  

Ketiga prinsip tersebut di jabarkan menjadi lima kegiatan pokok yaitu 

mencuci tangan guna mencegah infeksi silang, pemakaian alat pelindung diantaranya 

pemakaian sarung tangan guna mencegah kontak dengan darah serta cairan infeksius 

lain, pengelolaan alat kesehatan, pengelolaan alat tajam untuk mencegah perlukaan, 

dan pengelolaan limbah (Depkes RI, 2003). 

 
2.1.1.1 Cuci Tangan 

     Mencuci tangan merupakan teknik dasar yang paling penting dalam 

pencegahan dan pengontrolan infeksi (Potter & Perry, 2005). Tujuan mencuci tangan 

adalah untuk membuang kotoran dan organisme yang menempel dari tangan dan 

untuk mengurangi jumlah mikroba total pada saat itu. Mikroorganisme pada kulit 

manusia dapat diklasifikasikan dalam dua  kelompok yaitu flora residen dan flora 

transien. Flora residen adalah mikrorganisme yang secara konsisten dapat diisolasi 

dari tangan manusia, tidak mudah dihilangkan dengan gesekan mekanis yang telah 

beradaptasi pada kehidupan tangan manusia. Flora transien yang  flora transit atau 

flora kontaminasi, yang jenisnya tergantung dari lingkungan tempat bekerja. 
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Mikroorganisme ini dengan mudah dapat dihilangkan dari permukaan dengan 

gesekan mekanis dan pencucian dengan sabun atau detergen. 

     Cuci tangan harus dilakukan dengan benar sebelum dan sesudah 

melakukan tindakan perawatan walupun memakai sarung tangan atau alat pelindung 

lain untuk menghilangkan atau mengurangi mikrorganisme yang ada di tangan 

sehingga penyebaran penyakit dapat di kurangi dan lingkungan terjaga dari infeksi. 

Tangan harus di cuci sebelum dan sesudah memakai sarung tangan. Cuci tangan tidak 

dapat digantikan oleh pemakaian sarung tangan.  

     Mencuci tangan dilakukan  sebelum  dan  sesudah  melakukan  tindakan  

keperawatan walaupun memakai sarung tangan dan alat pelindung lain.  Tindakan ini 

untuk menghilangkan atau mengurangi mikroorganisme yang ada di tangan sehingga 

penyebaran infeksi dapat dikurangi dan lingkungan kerja tetap terjaga. Cuci  tangan 

dilakukan pada saat sebelum; memeriksa (kontak langsung dengan pasien), memakai 

sarung tangan ketika akan melakukan menyuntik dan pemasangan infus. Cuci tangan 

harus dilakukan pada saat yang diantisipasi akan terjadi perpindahan kuman  

a. Cara Cuci Tangan    

     Cuci tangan higienik atau rutin yang berfungsi  mengurangi kotoran dan flora 

yang ada di tangan dengan menggunakan sabun atau detergen. Cuci tangan aseptik 

yaitu cuci tangan yang dilakukan sebelum tindakan aseptik pada pasien dengan 

menggunakan antiseptik. Cuci tangan bedah yaitu cuci tangan yang dilakukan 

sebelum melakukan tindakan bedah  aseptik dengan antiseptik dan sikat steril. 
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     Langkah mencuci tangan (Potter & Perry, 2005) adalah sebagai berikut: 

1) Gunakan wastapel yang mudah digapai dengan air mengalir yang hangat, sabun 

biasa atau sabun antimikrobial, lap tangan kertas atau pengering. 

2) Lepaskan lap tangan dan gulung lengan panjang keatas pergelangan tangan. 

Hindari memakai cincin, lepaskan selama mencuci tangan. 

3) Jaga supaya kuku tetap pendek dan datar. 

4) Inspeksipermukaan tangan dan jari akan adanya luka atau sayatan pada kulit dan 

kutikula. 

5) Berdiri didepan wastapel. Jaga agar tangan dan seragam tidak menyentuh 

wastapel. 

6) Alirkan air. Tekan pedal dengan kaki untuk mengatur aliran dan suhu atau dorong 

pedal lutut secara lateral untuk mengatur aliran dan suhu. 

7) Hindari percikan air mengenai seragam. 

8) Atur aliran air sehingga suhu hangat.  

9) Basahi tangan dan lengan bawah dengan seksama sebelum mengalirkan air 

hangat. Pertahankan supaya tangan dan lengan bawah lebih rendah dari pada siku 

selama mencuci tangan. 

10) Taruh sedikit sabun biasa atau sabun anti mikrobial cair pada tangan, sabuni 

dengan seksama. 

11) Gosok kedua tangan dengan cepat paling sedikit 10 – 15 detik. Jalin jari-jari 

tangan dan gosok telapak dan bagian punggung tangan dengan dengan gerakan 
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sirkuler paling sedikit masing-masing lima kali. Pertahankan supaya ujung jari 

berada dibawah untuk memungkinkan pemusnahan mikroorganisme. 

12) Jika daerah di bawah kuku kotor, bersihkan dengan kuku jari tangan yang 

satunya, dan tambah sabun atau stik orangewood yang bersih  

13)  Bilas tangan dan pergelangan tangan dengan seksama, pertahankan supaya letak 

tangan dibawah siku. 

14) Ulangi langkah 10 sampai a2 namun tambah periode mencuci tangannya 1, 2, 3 

dan detik. 

15) Keringkan tangan dengan seksama dan jari tangan ke pergelangan tangan dan 

lengan bawah dengan handuk kertas (tisue) atau pengering. 

16) Jika digunakan, buang handuk kertas pada tempat yang tepat. 

17) Tutup air dengan kaki dan pedal lutut. 

b.  Indikasi Cuci Tangan 

     Cuci tangan harus dilakukan pada saat yang di antisipasi akan terjadi 

perpindahan kuman melalui tangan yaitu sebelum malakukan suatu tindakan yang 

seharusnya dilakukan secara bersih dan setelah melakukan tindakan yang 

memungkinkan terjadi pencemaran seperti:  

     Sebelum melakukan tindakan misalnya memulai pekerjaan, saat akan 

memeriksa, saat akan memakai sarung tangan yang steril atau sarung tangan yang 

telah didesinfeksi tingkat tinggi untuk melakukan tindakan, saat akan melakukan 

peralatan yang telah di DTT, saat akan injeksi , saat hendak pulang ke rumah. 
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     Setelah melakukan tindakan yang memungkinkan terjadi pencemaran. 

Misalnya setalah memeriksa pasien, setelah mamakai alat bekas pakai dan bahan lain 

yang beresiko terkontaminasi, setelah menyentuh selaput mukosa, darah atau cairan 

tubuh lain, setelah membuka sarung tangan. 

c. Sarana Cuci Tangan 

     Sarana cuci tangan adalah ketersediaan air mengalir dengan saluran 

pembuangan atau bak penampungan yang memadai. Dengan guyuran air mengalir 

tersebut diharapkan mikroorganisme akan terlepas ditambah gesekan mekanis atau 

kimiawi saat mencuci tangan mikroorganisme akan terhalau dan  tidak menempel lagi 

di permukaan kulit. Air mengalir tersebut dapat berupa kran atau dengan cara 

mengguyur dengan gayung. 

     Penggunaan sabun tidak membunuh mikroorganisme tetapi menghambat dan 

mengurangi jumlah mikroorganisme dengan jalan mengurangi tegangan permukaan 

sehingga mikroorganisme mudah terlepas dari permukaan kulit. Jumlah 

mikroorganisme akan berkurang dengan sering mencuci tangan. 

    Larutan antiseptik atau anti mikroba topikal yang dipakai pada kulit atau 

jaringan hidup lain menghambat aktivitas atau membunuh mikroorganisme pada 

kulit. Kulit manusia tidak dapat disterilkan. Tujuan yang ingin dicapai adalah 

penurunan jumlah mikroorganisme pada kulit secara maksimal terutama pada kuman 

transien.  
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Kriteria memilih antiseptik adalah sebagai berikut: 

1) Efektifitas 

2) Kecepatan aktivitas awal 

3) Efek residu, aksi yang lama setelah pemakaian untuk meredam pertumbuhan. 

4) Tidak mengakibatkan iritasai kulit 

5) Tidak menyebabkan alergi 

6) Afektif sekali pakai, tidak perlu diulang-ulang. 

7) Dapat diterima secara visual maupun estetik. 

 

2.1.1.2 Alat Pelindung Diri  

     Alat pelindung diri digunakan untuk melindungi kulit dan selaput lendir 

petugas dari resiko pajanan darah, semua jenis cairan tubuh, sekret atau ekskreta, 

kulit yang tidak utuh dan selaput lendir pasien. Jenis tindakan yang beresiko 

mencakup tindakan rutin. Jenis alat pelindung: Sarung tangan, masker dan gaun 

pelindung. Tidak semua alat pelindung tubuh harus dipakai, tetapi tergantung pada 

jenis tindakan yang akan dikerjakan. 

a. Sarung Tangan 

     Pemakaian sarung tangan bertujuan untuk melindungi tangan dari kontak 

dengan darah, semua jenis cairan tubuh, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh, 

selaput lendir pasien dan benda yang terkontaminasi. Sarung tangan harus selalu 



 

 

14

dipakai oleh setiap petugas sebelum kontak dengan darah atau semua jenis cairan 

tubuh.  

     Jenis sarung tangan yang dipakai di  sarana kesehatan, yaitu :  

1) Sarung tangan bersih adalah sarung tangan yang didesinfeksi tingkat tinggi dan 

digunakan sebelum tindakan rutin pada kulit dan selaput lendir. Misalnya 

tindakan medis pemeriksaaan dalam, merawat luka terbuka. 

2) Sarung tangan steril adalah sarung tangan yang disterilkan dan harus digunakan 

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

sarung tangan yang didesinfeksi tingkat tinggi. 

3) Sarung tangan rumah tangga  adalah sarung tangan yang terbuat dari latex atau 

vinil yang tebal. Sarung tangan  ini dipakai pada waktu membersihkan alat 

kesehatan, sarung tangan ini bisa dipakai lagi bila sudah dicuci dan dibilas bersih. 

     Sarung tangan ini harus selalu dipakai pada saat melakukan tindakan yang 

kontak atau diperkirakan akan terjadi kontak dengan darah, cairan tubuh, sekret, kulit 

yang tidak utuh, selaput lendir pasien dan benda terkontaminsi. Yang harus 

diperhatikan ketika menggunakan sarung tangan yaitu gunakan sarung tangan yang 

berbeda untuk setiap pasien, segera lepas sarung tangan apabila telah selesai dengan 

satu pasien dan ganti dengan sarung tangan yang lain apabila menangani sarung 

tangan lain. Hindari jamahan pada benda lain selain yang berhubungan dengan 

tindakan yang sedang dilakukan. Tidak dianjurkan menggunakan sarung tangan 

rangkap karena akan menurunkan kepekaan. Kecuali dalam keadaan khusus seperti 
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tindakan yang menggunakan waktu lama lebih 60 menit., tindakan yang berhubungan 

dengan darah atau cairan tubuh yang banyak, bila memakai sarung tangan ulang 

seharusnya sekali pakai. 

     Prosedur pemakaian sarung tangan steril (DepKes RI, 2003 : 22) adalah 

sebagai berikut: 

1) Cuci tangan  

2) Siapkan area yang cukup luas, bersih dan kering untuk membuka paket sarung 

tangan. Perhatikan tempat menaruhnya (steril atau minimal DTT) 

3) Buka pembungkus sarung tangan, minta bantuan petugas lain untuk membuka 

pembungkus sarung tangan. Letakan sarung tangan dengan bagian telapak tangan 

menghadap keatas 

4) Ambil salah satu sarung tangan dengan memegang pada sisi sebelah dalam 

lipatannya, yaitu bagian yang akan bersentuhan dengan kulit tangan saat dipakai  

5) Posisikan sarung tangan setinggi pinggang dan menggantung ke lantai, sehingga 

bagian lubang jari-jari tangannya terbuka. Masukan tangan (jaga sarung tangan 

supaya tidak menyentuh permukaan) 

6) Ambil sarung tangan kedua dengan cara menyelipkan jari-jari tangan yang sudah 

memakai sarung tangan ke bagian lipatannya, yaitu bagian yang tidak akan 

bersentuhan dengan kulit tangan saat dipakai 
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7) Pasang sarung tangan yang kedua dengan cara memasukan jari-jari tangan yang 

belum memakai sarung tangan, kemudian luruskan lipatan, dan atur posisi sarung 

tangan sehingga terasa pas dan enak ditangan  

b. Pelindung Wajah (Masker) 

     Pemakaian pelindung wajah ini dimaksudkan untuk melindungi selaput lendir 

hidung, mulut selama melakukan perawatan pasien yang memungkinkan terjadi 

percikan darah dan cairan tubuh lain.  

     Masker tanpa kaca mata hanya digunakan pada saat tertentu misalnya merawat 

pasien tuberkulosa terbuka tanpa luka bagian kulit atau perdarahan. Masker kaca 

mata dan pelindung wajah secara bersamaan digunakan petugas yang melaksanakan 

atau membantu melaksanakan tindakan beresiko tinggi terpajan lama oleh darah dan 

cairan tubuh lainnya antara lain pembersihan luka, membalut luka, mengganti kateter 

etau dekontaminasi alat bekas pakai. Bila ada indikasi untuk memakai ketiga macam 

alat pelindung tersebut, maka masker selalu dipasang dahulu sebelum memakai gaun 

pelindung atau sarung tangan, bahkan sebelum melakukan cuci tangan bedah. 

     Langkah – langkah pemakaian masker (Potter & Perry, 2005) sebagai berikut : 

1) Ambil bagian tepi atas masker (biasaanya sepanjang tepi tersebut / metal yang 

tipis). 

2) Pegang masker pada dua tali atau ikatan bagian atas. Ikatan dua tali atas pada 

bagian atas belakang kepala dengan tali melewati atas telinga. 
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3) Ikatkan dua tali bagian bawah pas eratnya sekeliling leher dengan masker sampai 

kebawah dagu. 

4) Dengan lembut jepitkan pita metal bagian atas pada batang hidung. 

c. Gaun Pelindung 

     Gaun pelindung merupakan salah satu  jenis pakaian kerja. Jenis bahan sedapat  

mungkin tidak  tembus cairan. Tujuan pemakaian gaun pelindung adalah  untuk 

melindungi petugas dari kemungkinan genangan atau percikan darah atau cairan 

tubuh lain. gaun pelindung harus dipakai apabila ada indikasi  seperti halnya pada 

saat membersihkan luka, melakukan irigasi, melakukan tindakan drainase,  

menuangkan cairan terkontaminasi ke dalam lubang wc, mengganti pembalut, 

menangani pasien dengan perdarahan masif. Sebaiknya setiap kali dinas selalu 

memakai pakaian kerja yang bersih, termasuk gaun pelindung. Gaun pelindung harus 

segera diganti bila terkena kotoran, darah atau cairan tubuh. 

     Cara menggunakan gaun pelindung (Anita, D, A, 2004) sebagai berikut : 

1) Hanya bagian luar saja yang terkontaminasi, karena tujuan pemakaian gaun untuk 

melindungi pemakai dari infeksi. 

2) Gaun dapat dipakai sendiri oleh pemakai atau dipakaikan oleh orang lain. 

 
2.1.1.3  Pengelolaan Alat-Alat Kesehatan 

     Pengelolaan alat kesehatan  bertujuan untuk mencegah penyebaran infeksi 

melalui alat kesehatan atau untuk menjamin alat tersebut dalam kondisi steril dan siap 

pakai. Semua alat, bahan dan obat yang akan dimasukan ke dalam jaringan di bawah 
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kulit harus dalam keadaan steril. Proses penatalaksanaan peralatan dilakukan melalui 

4 tahap kegiatan yaitu dekontaminasi, pencucian, sterilisasi atau DDT dan 

penyimpanan. Pemilihan cara pengelolaan alat kesehatan tergantung pada kegunaan 

alat tersebut dan berhubungan dengan tingkat resiko penyebaran  infeksi. 

a. Dekontaminasi 

     Dekontaminasi adalah menghilangkan mikroorganisme patogen dan kotoran 

dari suatu benda sehingga aman untuk pengelolaan selanjutnya dan dilakukan sebagai 

langkah pertama bagi pengelolaan pencemaran lingkungan, seperti misalnya 

tumpahan darah atau cairan tubuh, Juga sebagai langakah pertama pengelolaan 

limbah yang tidak dimusnahan dengan cara insinerasi atau pembakaran. 

     Dekontaminasi bertujuan untuk mencegah penyebaran infeksi melalui alat 

kesehatan atau suatu permukaan benda, sehingga dapat melindungi petugas atau pun 

pasien. Dekontaminasi dilakukan dengan menggunakan bahan desinfektan yaitu suatu 

bahan atau larutan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada 

benda mati dan tidak digunakan untuk kulit atau jaringan mukosa.  Salah satu yang 

biasa dipakai terutama di negara berkembang seperti Indonesia adalah larutan klorin 

0,5% atau 0,05 % sesuai dengan intensitas cemaran dan jenis alat atau permukaan 

yang akan didekontaminasi. Karena  demikian banyak macam dan bentuk alat 

kesehatan maka perlu dipilih cara dekontaminasi  yang tepat.  

     Ada tiga macam pertimbangan dalam memilih cara dekontaminasi yaitu 

keamanan, efikasi atau efektifitas dan efisien. Keamanan dan efektifitas merupakan 
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pertimbangan utama sedang efisien dapat dipertimbangkan kemudian setelah 

keamanan dan efektifitas terpenuhi. Yang dipertimbangkan dalam keamanan adalah 

antisifasi terjadinya kecelakaan atau penyakit pada petugas kesehatan yang mengelola 

benda-benda terkontaminasi dan melakukan proses dekontaminasi. Sedapat mungkin 

pemilahan dilakukan oleh si pemakai ditempat segera setelah selesai pemakaian 

selagi mereka masih menggunakan pelindung yang memadai sehingga pajanan pada 

petugas dapat diminimalkan. 

b. Pencucian alat 

     Setelah dekontaminasi dilakukan pembersihan yang merupakan langkah 

penting yang harus dilakukan. Tanpa pembersihan yang memadai maka pada 

umumnya proses disenfeksi atau selanjutnya menjadi tidak efektif. Kotoran yang 

tertinggal dapat mempengaruhi fungsinya atau menyebabkan reaksi pirogen bila 

masuk ke dalam tubuh pasien. 

     Pada alat kesehatan yang tidak terkontaminasi dengan darah, misalnya kursi 

roda, alat pengukur tekanan darah, infus pump dsb. Cukup dilap dengan larutan 

detergen, namun apabila jelas terkontaminasi dengan darah maka diperlukan 

desinfektan. 

     Pembersihan dengan cara mencuci adalah menghilangkan segala kotoran yang 

kasat mata dari benda dan permukaan benda dengan sabun atau detergen, air dan 

sikat. Kecuali menghilangkan kotoran pencucian akan semakin menurunkan jumlah 

mikroorganisme yang potensial  menjadi penyebab infeksi melalui alat kesehatan atau 
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suatu permukaan benda dan juga mempersiapkan alat untuk kontak langsung dengan 

desinfektan atau bahan sterilisasi  sehingga  dapat  berjalan secara sempurna.  

     Pada pencucian  digunakan detergen dan air. Pencucian harus dilakukan 

dengan teliti sehingga darah atau cairan tubuh lain betul-betul hilang dari permukaan 

tersebut. Pencucian yang hanya mengandalkan air tidak dapat menghilangkan 

minyak, protein dan partikel-partikel. Tidak dianjurkan mencuci dengan 

menggunakan sabun biasa untuk membersihkan peralatan, karena sabun yang 

bereaksi dengan air akan menimbulkan residu yang sulit untuk dihilangkan.                                                                                                                      

c.  Disinfeksi dan Sterilisasi     

     Seperti sudah dibicarakan sebelumnya bahwa faktor  resiko infeksi disarana 

kesehatan adalah pengelolaan alat kesehatan atau cara dekontaminasi dan desinfeksi 

yang kurang tepat. Pengelolaan alat dikategorikan menjadi 3 yaitu: 

1)  Resiko tinggi 

     Suatu alat termasuk dalam kategori resiko tinggi karena penggunaan alat 

tersebut beresiko tinggi untuk menyebabkan infeksi apabila alat tersebut 

terkontaminasi oleh mikroorganisme atau spora bakterial. Alat tersebut mutlak perlu 

dalam keadaan steril karena penggunaannya menembus jaringan atau sistem 

pembuluh darah yang steril. Dalam kategori ini meliputi alat kesehatan bedah, kateter 

jantung dan alat yang ditanam. Alat-alat tersebut harus dalam keadaan steril pada saat 

pembeliaannya atau bila mungkin disterilkan dengan otoklaf. Apabila alat itu tidak 

tahan panas maka sterilisasi dilakukan dengan etilen oksida atau kalau terpaksa 
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apabila cara lain tidak memungkinkan dilakukan streilisasi kimiawi seperi dengna 

glutaraldehide 2% atau hidrogen peroksida 6%. Cara tersebut harus tetap 

memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu pencucian yang cermat 

sebelumnya. 

2)  Resiko sedang 

     Alat yang digunakan untuk menyentuh lapisan mukosa atau kulit yang tidak 

utuh harus bebas dari semua mikroorganisme kecuali spora. Lapisan  mukosa yang 

utuh  pada umumnya dapat menahan infeksi spora tetapi tetap rentan terhadap infeksi 

basil TBC dan virus, yang termasuk  dalam kategori resiko sedang antara lain alat 

untuk terapi pernafasan, alat anestesi, endoskopi dan ring diagfragma. Alat beresiko 

sedang memerlukan paling tidak desinfeksi tingkat tinggi, baik secara pasteurisasi 

atau kimiawi.  

     Pemilihan proses desinfeksi harus memperhatikan efek sampingnya seperti 

klorin yang mempunyai sifat korosif. Laparascopi dan artroskopi yang dipakai 

dengan menmbus jaringan steril secara ideal harus disterilkan terlebih dahulu, namun 

biasanya hanya dilakukan disenfeksi tingkat tinggi saja. Disarankan agar semua alat 

dibilas dengan air  steril untuk menghindari kontaminasi dengan mikroorganisme 

yang berasal dari air seperti mikrobakteria nontuberkulosa dan legionella. Bila tidak 

tersedia air steril dapat dengan air biasa diikuti dengan bilasan air alkohol dan cepat 

dikeringkan dengan semprotan udara. Semprotan udara ini dapat mengurangi 
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cemaran mikroorganisme dan mengurangi kelembaban yang dapat mempercepat 

pertumbuhan bakteri. 

3) Resiko rendah 

     Alat yang masuk dalam kategori resiko rendah adalah yang digunakan pada 

kulit yang utuh dan bukan untuk lapisan mukosa. Kulit utuh adalah pertahanan yang 

efektif terhadap infeksi semua jenis mikroorganisme, oleh karena itu sterilisasi tidak 

begitu diperlukan. Contoh alat yang masuk kategori resiko rendah adalah pispot, 

tensimeter, linen,  tempat tidur, peralatan makan, perabotan, lantai. Walaupun 

peralatan tersebut mempunyai resiko rendah untuk menyebabkan infeksi, namun 

dapat menjadi perantara sekunder dengan jalan mengkontaminasi tangan petugas 

kesehatan atau peralatan yang seharusnya steril oleh karena itu alat tersebut tetap 

perlu didesinfeksi dengan disinfeksi tingkat rendah. 

 
2.1.1.4 Pengelolaan Benda Tajam 

     Benda tajam sangat beresiko menyebabkan perlukaan sehingga 

meningkatkan terjadinya penularan penyakit melalui kontak darah. Penularan infeksi 

HIV, hepatitis B dan C di sarana pelayanan kesehatan, sebagian besar disebabkan 

kecelakaan yang dapat dicegah, yaitu tertusuk jarum suntik dan perlukaan alat tajam 

lainnya. 

     Untuk menghindari perlukaan atau kecelakaan kerja maka semua benda 

tajam harus digunakan sekali pakai, dengan demikian jarum suntik bekas tidak boleh 

digunakan lagi. Sterilitas jarum suntik dan alat kesehatan yang lain yang menembus 
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kulit atau mukosa harus dapat dijamin. Keadaan steril tidak dapat dijamin jika alat-

alat tersebut didaur ulang walaupun sudah di otoklaf. Tidak dianjurkan untuk 

melakukan daur ulang atas pertimbangan penghematan karena 17% kecelakaan kerja 

disebabkan oleh luka tusukan sebelum atau selama pemakaian, 70% terjadi sesudah 

pemakaian dan sebelum pembuangan serta 13% sesudah pembuangan.hampir 40% 

kecelakaan ini dapat dicegah dan kebanyakan kecelakaan kerja akibat melakukan 

penyarungan jarum suntik setelah penggunaannya. 

     Perlu diperhatikan dengan cermat ketika menggunakan jarum suntik atau 

benda tajam lainnya. Setiap petugas kesehatan bertanggung jawab atas jarum dan alat 

tajam yang digunakan sendiri, yaitu sejak pembukaan paking, penggunaan, 

dekontaminasi hingga kepenampungan sementara yang berupa wadah alat tusukan. 

Untuk menjamin ketaatan prosedur tersebut maka perlu menyediakan alat limbah 

tajam atau tempat pembuangan alat tajam di setiap ruangan, misalnya pada ruang 

tindakan atau perawatan yang mudah dijangkau oleh petugas. Seperti prosedur 

pengelolaan alat kesehatan lainnya maka petugas harus selalu mengenakan sarung 

tangan tebal, misalnya saat mencuci alat dan alat tajam. 

     Risiko kecelakaan sering terjadi pada saat memindahkan alat tajam dari 

satu orang ke orang lain, oleh karena itu tidak dianjurkan menyerahkan alat tajan 

secara langsung, melainkan menggunakan technik tanpa sentuh (hands free) yaitu 

menggunakan nampan atau alat perantara dan membiarkan petugas mengambil 

sendiri dari tempatnya, terutama pada prosedur bedah. Risiko perlukaan dapat ditekan 
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dengan mengupayakan situasi kerja dimana petugas kesehatan mendapat pandangan 

bebas tanpa halangan, dengan cara meletakkan pasien pada posisi yang mudah dilihat 

dan mengatur sumber pencahayaan yang baik. Pada dasarnya adalah menjalankan 

prosedur kerja yang legeartis, seperti pada penggunaan forsep atau pingset saat 

mengerjakan penjahitan. 

     Kecelakaan yang sering terjadi pada prosedur penyuntikan adalah pada 

saat petugas berusaha memasukkan kembali jarum suntik bekas pakai kedalam 

tutupnya, oleh karena itu sangat tidak dianjurkan untuk menutup kembali jarum 

suntik tersebut melainkan langsung buang ke penampungan sementara, tanpa 

menyentuh atau memanipulasinya seperti membengkokkannya. Jika jarum terpaksa 

ditutup kembali (recaping) gunakanlah dengan cara penutupan dengan satu tangan 

untuk mencegah jari tertusuk jarum. 

     Sebelum dibuang ketempat pembuangan akhir atau tempat pemusnahan, 

maka diperlukan wadah penampungan sementara yang bersifat kedap air dan tidak 

mudah bocor serta kedap tusukan. Wadah penampung jarum suntik bekas pakai harus 

dapat digunakan dengan satu tangan agar pada saat memasukkan jarum tidak usah 

memeganginya dengan tangan yang lain. Wadah tersebut ditutup dan diganti setelah 

¾ bagian terisi dengan limbah, dan setelah ditutup tidak dapat dibuka lagi sehingga 

tidak tumpah. Hal tersebut dimaksudkan agar menghindari perlukaan pada 

pengelolaan yang selanjutnya. Idealnya benda tajam dapat diinsinerasi, tetapi bila 

tidak mungkin dapat dikubur dan dikaporisasi bersama limbah lainnya.  
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2.1.1.5  Pengeloaan Limbah 

     Limbah dari  sarana kesehatan secara umum dibedakan atas:  

1) Limbah rumah tangga atau limbah non medis, yaitu limbah yang tidak 

kontak dengan darah atau cairan tubuh lainnya disebut sebagai resiko 

rendah. yakni sampah-sampah yang dihasilkan dari kegiatan ruang tunggu 

pasien, administrasi. 

2)  Limbah medis bagian dari sampah rumah sakit yang berasal dari bahan 

yang mengalami kontak dengan darah atau cairan tubuh lainnya disebut 

sebagai limbah beresiko tinggi. Beberapa limbah medis dapat berupa: 

limbah klinis, limbah laboratorium, darah atau cairan tubuh yang lainnya, 

material yang mengandung darah seperti perban, kassa dan benda-benda 

dari kamar bedah, sampah organik, misalnya potongan tubuh, plasenta, 

benda-benda tajam bekas pakai misal jarum suntik. 

a. Pemilahan  

     Pemilahan dilakukan dengan menyediakan sampah yang sesuai dengan 

jenis sampah medis. Wadah-wadah tersebut biasanya menggunakan kantong 

plastik berwarna misalnya kuning untuk infeksius hitam untuk non medis atau 

wadah yang diberi label yang mudah dibaca. 

b. Penampungan Sementara 

     Pewadahan sementara sangat diperlukan sebelum sampah dibuang. 

Syarat yang harus dipenuhi adalah : 
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1) Di tempatkan pada daerah yang mudah dijangkau petugas, pasien, dan 

pengunjung. 

2) Harus tertutup dan kedap air. 

3) Hanya bersifat sementara dan tidak boleh lebih dari satu hari. 

c. Pembuangan  Benda Tajam  

1) Wadah benda tajam merupakan linbah medis yang harus dimasukkan 

kedalam kantong sebelum insinerasi. 

2)  Idealnya semua benda tajam dapat diinsinerasi tetapi bila tidak mungkin 

dapat dikubur dan dikapurisasi bersama limbah lain  

3) Apapun metode yang dilakukan haruslah tidak memberikan perlukaan 

 

2.2 Penyakit Infeksi 

2.2.1 Pengertian  

     Penyakit infeksi adalah beberapa penyakit yang disebabkan oleh 

pertumbuhan organisme patogenik dalam tubuh. Penyakit infeksi mungkin menular 

mungkin juga tidak. Dalam dekade terakhir  terdapat peningkatan dramatis adanya 

penyakit infeksi. Oleh karena itu sangat penting untuk memahami prinsip infeksi dan 

informasi spesifik tentang penyakit infeksi. Di sini sangat penting untuk mengerti 

pola  umum infeksi pada manusia dan untuk dapat memebedakan antara penyakit 

infeksi yang mudah menyebar, yang serius atau yang sudah sering muncul. 
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     Penularan dan isu pengendalian infeksi merupakan elemen penting yang 

sesuai dengan penyakit infeksi. Tentunya peran perawat selalu penting dalam 

mengontrol infeksi dimana perawat yang menyediakan perawatan setiap waktu secara 

konsisten pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Mencuci tangan, perawatan luka 

aseptik dan mendukung aktivitas pasien dan nutrisi telah merupakan strategi 

menurunkan infeksi yang sangat penting. 

2.2.2 Proses infeksi 

     Untuk sampai terjadinya infeksi harus ada elemen seperti: 

1) Organisme penyebab 

     Beberapa kelas dari mikroorganisme dapat bertindak sebagai 

organisme penyebeb. Infeksi dapat disebabkan bakteri,virus, protozoa, 

jamur atau cacing. 

2) Reservoar  

     Penyimpanan adalah istilah yang digunakan  untuk orang, tanaman, 

binatang, substansi atau lokasi yang menyediakan makanan 

mikroorganisme  dan memungkinkan pemindahan lebih lanjut dari 

organisme. Organisme penyebab dan reservoar menjadi sumber infeksi. 

3) Cara untuk keluar 

     Organisme harus mempunyai cara untuk ke luar dari reservoar. Pejamu 

yang terinfeksi harus memindahkan organisme pada pejamu lain atau pada 

lingkunganagar tejadi penularan. 
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4) Rute dari penularan 

     Rute ini dibutuhkan untuk dapat menghubungkan sumber infeksi 

dengan pejamu baru. Organisme mungkin ditularkan melalui cariran 

parenteral atau seksual, kulit ke kulit, terpajan, atau partikel uadara. 

Penting disini untuk untuk mengenal perbedaan organisme  yang 

membutuhkan  rute spsifik dari penularan agar infeksi terjadi. 

5) Pejamu yang cocok 

     Supaya terjadi infeksi, pejamu harus cocok. Infeksi sebelumnya atau 

vaksin dapat membuat pejamu jadi kebal (tidak cocok) untuk infeksi 

lanjutan agen tersebut. Beberapa infeksi dicegah karena kekuatan 

pertahanan kekebelan manusia. Meskipun terpajan pada banyak organisme 

tiap hari, secara relatif hanya beberapa individu yang terinfeksi. 

6) Jalan masuk 

     Jika pejamu cocok untuk infeksi, disini dibutuhkan jalan 

masuk.Organisme harus mempunyai jalan untuk masuk dimana organisme 

dapat berinteraksi. Kecocokan dan jalan masuk yang ada menyebakan 

organisme menyerang pejamu baru. 
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2.3 Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Perawat dalam Tindakan Kewaspadaan 

Universal 

2.3.1 Pengetahuan  

     Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu obyek. Penginderaan terjadi melalui pancaindera 

manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2003). 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang, dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan akan langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. 

     Menurut Notoatmodjo, (2003), pengetahuan yang tercakup dalam domain 

kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, 

evaluasi. (1) Tahu, dapat diartikan sebagai kemampuan perawat untuk mengingat 

kembali suatu materi yang telah dipelajari berkaitan dengan tindakan kewaspadaan 

universal. Tingkatan ini merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah tetapi 

digunakan sebagai prasyarat untuk menguasai selanjutnya. (2) Memahami, dapat 

diartikan sebagai suatu kemampuan  perawat untuk menjelaskan secara benar tentang 

tindakan kewaspadaan universal yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan 

materi tersebut dengan benar. (3) Aplikasi, diartikan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari mengenai tindakan kewaspadaan universal 

pada situasi atau kondisi sebenarnya. (4) Analisis, adalah suatu kemampuan perawat 
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untuk menjabarkan materi atau suatu obyek kedalam komponen-komponen tetapi 

masih dalam suatu organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. (5) Sintesis, 

adalah kemampuan perawat untuk meletakkan atau menghubungkan kembali bagian-

bagian tentang tindakan kewaspadaan universal di dalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru. (6) Evaluasi, adalah kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi tentang tindakan kewaspadaan universal.  

 
2.3.2 Sikap 

     Sikap adalah reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu  stimulus / objek (Notoatmodjo, 2003). Sikap Seseorang terhadap 

suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorabel) maupun perasaan 

tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorabel). Struktur sikap terdiri dari tiga 

komponen yang saling menunjang (Azwar, 2003). yaitu : 

1) Komponen kognitif 

     Komponen kognitif ini bisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku 

atau apa yang benar bagi obyek sikap. Kepercayaan seseorang itu merupakan 

streotype atau sesuatu yang terpola dalam pikirannya. Berdasarkan apa yang telah 

dilihat, terbentuk suatu ide atau gagasan mengenai sifat atau karakteristik umum 

suatu objek. Bila kepercayaan sudah terbentuk, maka akan menjadi dasar 

pengetahuan seseorang mengenai apa yang diharapkan dari objek tersebut. 

Kepercayaan itu terbentuk justru dikarenakan kurang atau tiadanya informasi yang 

mengenai objekyang dihadapi.  
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2) Komponen afektif 

     Komponen ini mencakup masalah emosional subjektif seseorang terhadap 

suatu objek. Secara umum komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki 

terhadap sesuatu. Pengertian perasaan sendiri seringkali sangat berbeda 

perwujudannya bila dikaitkan dengan sikap. 

3) Komponen konatif 

     Komponen konatif dalam struktur sikap menunjukan bagaimana perilaku atau 

kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek 

sikap yang dihadapinya. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan 

perasaan banyak mempengaruhi perilaku. Artinya, bagaimana orang berperilaku 

dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh  

bagaimana kepercayaan dan perasaan terhadap stimulus tersebut. 

     Interaksi ketiga komponen  tersebut menurut para ahli sangat selaras dan 

konsisten,  dikarenakan apabila dihadapkan dengan satu objek sikap yang sama ketiga 

komponen  tersebut harus membuat satu sikap yang seragam (Azwar, 2003). Apabila 

salah satu komponen tersebut tidak konsisten dengan yang lain, maka akan terjadi 

ketidak selarasan yang menyebabkan timbulnya mekanisme perubahan sikap 

sedemikian rupa sehingga konsistensi itu tercapai kembali.  

     Menurut Notoatmodjo (2003: 126), sikap memiliki empat tingkat, dari 

yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu: 
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1) Menerima (receiving) 

Pada tingkat ini individu ingin dan memperhatikan rangsangan (stimulus) yang 

diberikan.   

2) Merespons (responding) 

Pada tingkat ini sikap individu dapat memberikan jawaban apabila ditanya, 

mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan. 

3) Menghargai (valuing) 

Pada tingkat ini, sikap individu mengajak orang lain untuk mengerjakan atau 

mendiskusikan suatu masalah. 

4) Bertanggung jawab (responsible) 

Pada tingkat ini, sikap individu akan bertanggung jawab dan siap menanggung 

segala risiko atas segala sesuatu yang telah dipilihnya. 

     Sikap yang mendukung dari perawat dalam melakukan tindakan 

kewaspadaan universal berkaitan dengan resiko tertularnya infeksi melalui darah dan 

cairan tubuh baik bagi pasien maupun perawat. Seperti penyakit HIV/AIDS yang 

menjadi ancaman global dan penyebarannya menjadi lebih tinggi karena pengidap 

HIV tidak menampakan gejala. Kejadian ini merupakan hal yang sangat penting 

dilakukan oleh perawat  untuk mengurangi resiko infeksi dengan cara malaksanakan 

kegiatan pokok kewaspadaan universalyang meliputi : mencuci tangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan pasien, mencuci tangan dengan air mengalir, mencuci tangan 

dengan antiseptik setelah menyentuh benda yang terkontaminasi, memakai alat 
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perlindungan diri seperti sarung tangan, masker celemek saat melakukan tindakan 

yang menyebabkan percikan darah atau cairan tubuh; pengelolaan alat kesehatan 

seperti dekontaminasi alat dengan klorin 0,5% selama 10 menit dan sterilisasi, linen 

tercemar darah disimpan pada kantung anti bocor dan menanganinya menggunakan 

sarung tangan ; pengelolaan jarum dan alat tajam seperti alat tajam di buang ketempat 

khusus, tidak menutup, mematahkan, membengkokan  jarum suntik bekas; 

pengelolaan limbah seperti limbah padat medis dan non medis dipisakan.  

     Adapun menurut Notoatmodjo (2003: 125) menjelaskan bahwa struktur 

sikap itu mempunyai tiga komponen pokok, yaitu: 

1) Kepercayaan (keyakinan), ide, dan konsep terhadap suatu objek 

2) Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek 

3) Kecenderungan untuk bertindak (tend to behave). 

     Sikap perawat yang positif berupa keyakinan, kemampuan, dan 

kecenderungan untuk melaksanakan tindakan kewaspadaan universal pada semua 

pasien tidak memandang penyakit atau diagnosanya untuk mencegah penularan 

infeksi melalui darah dan cairan tubuh. 

 

2.3.3 Perilaku 

     Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme (makhluk hidup) 

yang bersangkutan (Notoatmodjo, 2003). Perilaku adalah satu kegiatan atauaktivitas 

dari manusia itu sendiri yang memiliki bentang sangat luas, mencakup : berjalan, 
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berbicara, berkerja, berpakaian dan sebagainya. Skiner, 1938 (dalam Notoatmodjo, 

2003), merumuskan bahwa perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang 

terhadap stimulus (rangsangan dari luar). 

     Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat 

dibedakan menjadi dua ; 

1) Perilaku tertutup (covert behavior) 

     Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. 

Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, 

pengetahuan/kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus 

tersebut, dan belum dapat diamati jelas oleh orang lain. 

2) Perilaku terbuka (overt behavior) 

     Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau 

terbuka. Respons terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau 

praktek (practice), yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain. 

 

2.3.3.1 Perubahan perilaku 

Hal yang penting dalam perilaku kesehatan adalah masalah pembentukan dan 

perubahan perilaku merupakan tujuan dari pendidikan atau penyuluhan kesehatan 

sebagai penunjang program-program kesehatan lainnya. 
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2.3.3.2 Domain Perilaku 

     Meskipun perilaku adalah bentuk respon atau reaksi terhadap stimulus atau 

rangsangan dari luar organisme (orang), namun dalam memberikan respons sangat 

tergantung pada karakteristik atau faktor-faktor lain dari orang yang bersangkutan. 

     Perilaku mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan komplek, 

menurut Benyamin Bloom, 1980 (dalam Notoatmodjo, 2003), perilaku manusia itu 

dibagi ke dalam tiga  domain yakni: 1) Kognitive (cognitive), 2) Afektif (affective), 3) 

Psikomotor (psychomotor). Dalam perkembangannya, teori Bloom ini dimodifikasi 

menjadi pengetahuan (knowledge), sikap(attitude), dan praktek atau tindakan 

(practice). 

     L. Green dalam teori perilaku yang dibuatnya menyatakan bahwa perilaku 

akan terbentuk dari tiga faktor yaitu : 

1. Faktor predisposisi (predisposising factor), yang terwujud dalam pengetahuan, 

sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya. 

2. Faktor pendukung (enabling fakcor), yang terwujud dalam lingkungan fisik, 

tersedia atau tidaknya fasilitas atau sarana kesehatan misalnya, alat-alat habis 

pakai, alat  sterilisasi, alat perlindungan diri dan lainnya. 

3. Faktor pendorong (reinforcing faktor) yang terwujud dalam sikap dan perilaku  

petugas kesehatan dan lain-lain. 

     Penerapan pengetahuan digunakan pada situasi tertentu setelah diolah 

menjadi sikap dan perilaku. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih 
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langgeng daripada pengetahuan yang tidak didasari pengetahuan (Notoatmodjo, 

2003). Dalam hal ini perilaku perawat tentunya diharapkan akan lebih baik dengan 

adanya pengetahuan yang dimiliki, sehingga perawat melaksanakan tindakan 

kewaspadaan universal dengan sempurna (keseluruhan)  sesuai kegiatan pokoknya, 

yang meliputi; mencuci tangan dengan benar, memakai alat perlindungan diri, 

pengelolaan alat kesehatan , pengelolaan jarum dan alat tajam, dan pengelolaan 

limbah.   

    Perilaku perawat yang berisiko tinggi tertular penyakit infeksi melalui 

darah dan cairan tubuh Seperti  HIV/AIDS dan Hepatitis B, maka diharapkan dengan 

pengetahuan dan sikap yang cukup dan benar tentang tindakan kewaspadaan 

universal akan membentuk perilaku perawat yang dapat mengurangi risiko penularan 

infeksi terhadap dirinya sendiri dan orang lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

37

DAFTAR PUSTAKA 

Anita, D, A. 2004. Penatalaksanaan Kasus HIV / AIDS di Kamar Bersalin. Bagian 
Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Perjan Hasan Sadikin. Bandung. 

Brunner & Suddart. 2002. Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah. Edisi 8 Alih 
Bahasa; Agung Waluyu. Jakarta. EGC. 

DepKes dan Kesejahteraan Sosial RI. 2001. Pedoman Tata Laksana Klinis Infeksi 
HIV Disarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta. 

Depkes RI. 2000. Profil Kesehatan Indonesia, Jakarta. 
DepKes RI. 2003. Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Universal di Pelayanan 

Kesehatan. Jakarta. 
Ditjen PPM dan Penyehatan Lingkungan Dep Kes R.I. 2007. Statistik Kasus HIV / 

AIDS di Indonesia. Jakarta. 
Ina Sami. 2007. Solusi efektif pencegahan penularan HIV/AIDS. http://www.: hivaids 

aliansi pro syariah.org (diakses 14 september 2007). 
Kaplan, Robert, M, dan Saccuzo, Dennis. 1993. Phsycological Testing. Jakarta. 

Rineka Cipta. 
Kaplan, Sadock. 1997. Sinopsis Psikiatri. Jakarta. Binarupa Aksara. 
Lelyana. 2006. Manajemen Risiko Penularan Penyakit HIV/AIDS di RSUP Dr. 

Sardjito Yogyakarta. http ://www.lrc-kmpk.org. (diakses 26 Nopember 2007).  
Lesmana, A, 2007. Hepatitis. http://www.wikipedia.org (diakses 15 November 2007). 
Notoatmodjo. 2002. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta. Rineka Cipta. 
---------------. 2003. Perilaku Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta. Rineka 

Cipta. 
Nursalam dan Ninuk. 2007. Asuhan Keperawatn Pada Pasien Terinfeksi. Jakarta. 

Salemba Medika. 
Perry & Potter. 2005. Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses dan 

Praktek. Edisi ke 4. Jakarta. EGC. 
Proyek IMPACT (Integrated Management of Prevention and Care & Treatment). 

UPK – UNPAD. 2007. Bandung. 
Richard dkk. 1997. Manual Untuk Tenaga Kesehatan. Alih Bahasa; Shinta 

Prawitasari. Jakarta. EGC. 
Sjamsudihidajat & Wim de Jong. 1997. Buku Ajar Ilmu Bedah. Jakarta. EGC. 
Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta. 
- - - - - - -. 2004. Statistik Non Parametrik. Bandung. IKAPI Cabang Jabar. 
Sumarno. 2006. Faktor-faktor yang Berperan Dalam Upaya Mendapatkan Alat 

Diagnosis Dini Untuk Menanggulangi Penyakit Infeksi. http://www. 
Brawijaya.org (diakses 24 juli 2007). 

Tietjen, L. 2004. Panduan Pencegahan Infeksi untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 
Jakarta. Yayasan  Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.                         

Yayasan Spiritia. 2004. Kewaspadaan universal. http : // www.spiritia.org. (diakses 
26 Nopember 2007). 


