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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat 

berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat. Berbagai jenis limbah yang 

dihasilkan di rumah sakit dan unit-unit pelayanannya bisa membahayakan dan 

menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat maupun orang yang 

mengolah limbah itu sendiri. Rumah sakit (RS) merupakan tempat untuk 

menyembuhkan orang sakit, namun RS pun bisa menjadi sumber penyakit 

karena di sana banyak penderita berbagai penyakit, baik menular maupun 

tidak menular. Karena itu pengelolaan limbah di RS sangat diperlukan, 

terutama mekanisme agar buangan dari RS tak berdampak bagi para pekerja 

RS dan lingkungan sekitarnya (Indra, 2015). 

Bahaya lingkungan kerja baik fisik, biologis maupun kimiawi, perlu 

dikendalikan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu lingkungan kerja yang 

sehat, aman, dan nyaman. Berbagai cara pengendalian dapat dilakukan untuk 

menanggulangi bahaya lingkungan kerja, namun pengendalian secara teknis 

pada sumber bahaya itu sendiri dinilai paling efektif dan merupakan alternatif 

pertama yang dianjurkan, sedangkan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) 

merupakan pilihan terakhir. Salah satu upaya dalam rangka pemberian 

perlindungan tenaga kerja terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 

rumah sakit adalah dengan cara memberikan APD (Rahardian, 2014). 

Pemberian APD kepada tenaga kerja, merupakan upaya terakhir 

apabila upaya rekayasa (engineering) dan cara kerja yang aman (work 
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practices), telah maksimum dilakukan. Masalah yang sering muncul akibat 

tidak patuhnya perilaku penggunaan APD pada pengolahan limbah pada 

petugas medis yang  akan memicu penularan penyakit akibat terkontaminasi 

bahan limbah yang berbahaya, di samping itu dampak buruk pada lingkungan 

akan menimbulkan penyakit yang bersifat mewabah (Intan, 2015). 

Pengelolaan limbah yang baik harus mengikuti kaidah dan pedoman 

yang diberlakukan, dengan demikian diharapkan pengaruh buruk limbah 

dapat ditiadakan. Limbah rumah sakit sendiri adalah semua limbah yang 

dihasilkan dari kegiatan Rumah Sakit dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) 

maupun gas yang dapat mengandung mikroorganisme pathogen bersifat 

infeksius, bahan kimia beracun, dan sebagian bersifat radioaktif (Depkes, 

2013). Pengolahan yang buruk berdampak negatif dari aspek kesehatan 

lingkungan dan sumber masalah bagi lingkungan. Kondisi ini terutama jika 

limbah yang dihasilkan sebagai akibat aktifitas pelayanan kesehatan tidak 

dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah di lingkungan sekitar 

(Nugraha, 2014). 

Data WHO (World Health Organitation) tahun 2013 mencatat 43% 

penyakit menular di sebabkan oleh perilaku pengolahan limbah rumah sakit 

yang salah (Intan, 2014). Dalam profil kesehatan Indonesia, diungkapkan 

seluruh rumah sakit di Indonesia berjumlah 1090 dengan 121.996 tempat 

tidur. Hasil kajian terhadap 100 Rumah Sakit di Jawa dan Bali menunjukkan 

bahwa rata-rata produksi sampah sebesar 3,2 kg perhari. Hasil sanitasi 

lingkungan menunjukan pencemaran sebesar 48%. Analisis di Jawa Timur 

tahun 2014 oleh Badan pengolahan limbah menunjukkan produksi sampah 
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(Limbah Padat) berupa limbah domestik sebesar 76,8% dan berupa limbah 

infeksius sebesar 23,2%. Diperkirakan secara nasional produksi sampah 

(Limbah Padat) Rumah Sakit sebesar 376.089 ton per hari dan produksi air 

limbah sebesar 48.985,70 ton per hari (Departemen Kesehatan, 2013). 

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pengelolaan sampah atau limbah 

selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan yang 

berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap 

kesehatan masyarakat dan lingkungan. Ada beberapa kasus mengenai 

buruknya penanganan limbah medis di Indonesia. Adanya kasus tersebut 

menggambarkan dampak negatif dari buruknya penanganan limbah medis 

seperti jarum suntik dan jenis limbah infeksius lainnya, masih sering 

ditemukan bercampur dengan sampah umum atau lolos masuk ke TPA 

(tempat pembuangan akhir) sampah (Rahadi, 2014). Jenis limbah infeksius 

yang termasuk kategori berbahaya atau B3 itu seharusnya mendapat 

perlakuan khusus sesuai prosedur yang ada, tidak diperbolehkan dibuang 

bersama sampah umum. 

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan alat pelindung diri 

(APD) diantaranya pendidikan, umur, lama kerja, ketersediaan APD, 

aksebilitas APD, pelatihan,  pengawasan, teguran, hukuman atau sanksi   

bentuk pelatihan yang berdampak pada perilaku pengolahan limbah dan 

lingkungan sekitar. Perilaku tidak aman tersebut dikarenakan prosedur yang 

kurang memadai tentang penggunaan APD serta kepatuhan yang tidak baik 

bagi pekerja sehingga dapat terjadi kecelakaan kerja. Upaya yang harus 
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dilakukan adalah dengan menetapkan prosedur pengolahan limbah sesuai 

dengan peraturan yang mengarah pada kepatuhan, serta lebih banyak 

melakukan pelatihan penanganan limbah, memberikan reward untuk 

memperbaiki etos kerja agar sesuai dengan aturan yang ada.  (Nugraha, 2015) 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti secara 

observasi di RSUD Dr. Soegiri Lamongan  pada 7 responden 2 diantaranya 

tidak menggunakan APD (sarung tangan, sepatu boot, masker) saat 

pengolahan limbah. RSUD Dr. Soegiri Lamongan merupakan umum Tipe B 

dengan penghasil limbah B3 yang bersifat infeksius yang dapat tersebar ke 

lingkungan rumah sakit yang disebabkan oleh teknik pelayanan kesehatan 

yang kurang memadai, radioaktif, korosif dan kemungkinan mudah 

terbakar, yang mengandung potensi bahaya bagi kesehatan masyarakat.  

Berdasarkan pengamatan, petugas tidak menggunakan APD 

sepenuhnya sehingga hal tersebut dapat berdampak pada penularan 

penyakit, serta infeksi yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. 

Pemakaian alat pelindung diri dapat mencegah penularan penyakit serta 

melindungi dari paparan maupun kontak dengan limbah secara langsung. 

Perilaku pemakaian APD itu tergantung pada faktor predisposisi, enabling 

dan reinforcing Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis 

Gambaran Faktor yang berhubungan dengan kepatuhan 

penggunaan alat pelindung diri pada pekerja pengolah limbah (studi di 

RSUD Dr. Soegiri Lamongan)  
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1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah  

1.3.1 Pembatasan masalah  

Pada penelitian ini peneliti membatasi masalah penelitian pada : 

1. Faktor predisposisi meliputi pengetahuan tentang APD, dan sikap 

2. Faktor enabling  meliputi ketersediaan APD, aksebilitas penggunaan 

APD, pelatihan APD 

3. Faktor reinforcing  meliputi pengawasan, teguran, hukuman atau sanksi 

1.3.2 Rumusan Masalah  

Gambaran faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan 

alat pelindung diri pada pekerja pengolah limbah (studi di RSUD Dr. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mempelajari gambaran faktor yang berhubungan dengan kepatuhan 

penggunaan alat pelindung diri pada pekerja pengolah limbah (studi di 

RSUD Dr. Soegiri Lamongan). 

1.4.2 Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi faktor predisposisi (pengetahuan dan sikap)  

2. Mengidentifikasi faktor enabling (ketersediaan APD, aksebilitas 

penggunaan APD, pelatihan penggunaan APD)  

3. Mengidentifikasi faktor reinforcing (pengawasan, teguran, 

hukuman/sanksi)  

4. Mengidentifikasi kepatuhan penggunaan APD 
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5. Mempelajari hubungan faktor predisposisi (pengetahuan dan sikap) 

dengan kepatuhan penggunaan APD pada pengolahan limbah 

6. Mempelajari hubungan faktor enabling (Ketersediaan APD, aksebilitas 

penggunaan APD, pelatihan penggunaan APD) dengan kepatuhan 

penggunaan APD  pada pengolahan limbah  

7. Mempelajari hubungan faktor reinforcing (pengawasan, teguran dan 

hukuman atau sanksi) dengan kepatuhan penggunaan APD pada 

pengolahan limbah di RSUD Dr. Soegiri Lamongan. 

1.4.3 Manfaat Penelitian  

1. Bagi diri sendiri 

Menerapkan teori yang telah didapatkan dalam bentuk nyata, dan 

meningkatkan kemampuan dan menganalisa suatu masalah yang ada. 

Sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah 

diterima dalam rangka pengembangan kemampuan diri. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi tenaga kesehatan 

Dapat dijadikan acuan petugas kesehatan dalam kepatuhan penggunaan 

APD terhadap keselamatan kerja 

b. Bagi Responden 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi responden 

tentang kepatuhan penggunaan APD agar tidak membahayakan diri dan 

lingkungan sekitar 

3. Manfaat teoritis 

a. Bagi Institusi Pendidikan 
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Dapat dijadikan acuan dan sumber pustaka bagi mahasiswa penelitian 

yang dapat di kaji melalui pemberian materi tentang APD 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan khasanah 

wacana kepustakaan, juga dapat digunakan dan dikembangkan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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