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ABSTRAK 
 
 
 

 Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan 
pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitrtiv serta sebagai tempat 
pendidikan tenaga kesehatan dari penelitian. 
 Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pelaksanaan peugelolaan 
sampah padat (medis dan non medis) dengan cara membandingkan dengan prosedur 
tetap (protap) di RSUD Blambangan Banyuwangi. Serta mengkaji penerapan 
prosedur tetap pada pengelolaan sampan padat di Bapelkesmas RSUD Blambangan 
untuk dapat dievaluasi peraturan-peraturan yang terdapat didalamnya. Berdasarkan 
tujuannya, maka jenis penelitian ini bersifat penelitian desikriptif dengan 
menggunakan metode cross sectional dimana pergambilan dan pengumpulan data 
dilakukan pada saat penelitian. dimaksudkan untuk mencari hubungan antara 
pengelolaan sampah padat medis dan non medis dengan protap yang ditetapkan pihak 
Bapelkesmas RSUD Blambangan. 
 Hasil penelitian yang didapat yaitu sampah padat terbagi meajadi 2 menurut 
jenisnya yaitu sampan medis dan non medis. Komposisi sampah antara lain terdiri dari 
kapas, perban, kassa, potongan tubuh, jarum suntik, ampul, kateter, infuse set, 
handscun, masker, dedaunan, plastik bekas pembungkus makanan. Pergelolaannya 
meliputi penimbunan, penyimpanan sementara, pengangkutan sampah ke TPS 
pengumpulan dan pemusnahan. Pengelolaan sampah padat (medis dan non medis 
dilakukan oleh petugas unit sanitasi kebersihan lingkungan, namun pada proses 
pengangkutarn sampah ke TPS dilakukan oleh petugas cleaning servis seharusnya 
perawat dari masing-masing ruangan, karena pihak unit sanitasi membuat peraturan 
bahwa untuk pengangkutan dilakukan oleh tenaga perawat. karyawan unit sanitasi 
hanya berjumlah 14 orang yang semuanya merangkap menjadi petugas kebersihan. 
Pemusnahan sampah untuk sampah non medis dilakukan dengan cara diangkut ke TPA 
Ketapang Banyuwangi pada pukul 07.00-09.00 pagi, sedangkan untuk sampah 
medis melalui pembakaran di incinerator yang terletak di unit sanitasi kebersihan 
lingkungan Bapelkesmas RSUD Blambangan. Pembakaran dilakukan pada pukul 13.00 
untuk. menghindari gangguan aktivitas di pagi hari. 
 Dari proses penelitian berdasarkan observasi di lapangan dan 
membandingkannya dengan protap pengelolaan sampah padat di RSUD 
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Blambangan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidak sesuaian 8 item dari 15 
item protap yang disebutkan. Sehingga pihak ramah sakit harus mengevaluasi antara 
pelaksanaan dengan protap yang telah ditetapkan agar proses pengelolaan lebih baik 
dari sebelumnya.  
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